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(geldig van 15/09/22 tem 15/10/22)

Orthodontie, tandheelkunde en chirurgie



Brackets 

Metaal

Passieve zelf-ligerende Actieve zelf-ligerende

Mini Twin Altitude® SL M Alpine® SL

-30% > 200*

*hetzij 1,41€ btw excl./bracket

-50% > 1000*

*hetzij 1€ btw excl./bracket

-30% > 200*

*hetzij 5€ btw excl./bracket

-50% > 1000*

*hetzij 3,58€ btw excl./bracket

-30% > 200*

*hetzij 7,69€ btw excl./bracket

-50% > 1000*

*hetzij 5,49€ btw excl./bracket

Esthetisch

Passieve zelf-ligerende Actieve zelf-ligerende

Signature III Ascend® SL Alpine® SL Clear

-30% > 200*

*hetzij 8,73€ btw excl./bracket

-50% > 1000*

*hetzij 6,22€ btw excl./bracket

-30% > 200*

*hetzij 10,78€ btw excl./bracket

-50% > 1000*

*hetzij 7,7€ btw excl./bracket

-30% > 200*

*hetzij 12,86€ btw excl./bracket

-50% > 1000*

*hetzij  9,19€ btw excl./bracket



KLEUR

Transparant

Grijs

Rood

Blauw

Groen

Paars

Oranje

Porsche Rood

Zwart

Licht roos

Geel

Ivoor

Turquoise

Parelblauw

Roos

Energy Chain™ Morita
Simply the best !

• Latex vrij
• 15 kleuren en 5 ringmaten beschikbaar
• Elastiek met vormgeheugen na eerste rek

• Lichte en regelmatige krachten
• Speciaal elastomeer materiaal exclusief voor RMO®

• De ruime keuze aan afstand tussen de ringen maken een gepaste selectie, 
retractie en ligatureren mogelijk

• Niet giftig, niet vlekkend

Exclusiviteit MOS

55€ excl. btw/rolletje

50€ excl. btw/rolletje
(vanaf 5 stuks)

40€ excl. btw/rolletje
(vanaf 10 stuks)

PROMO

Closed Adjoined Reduced Narrow Medium

Ringmaat Klein Klein Klein Klein Groot

Ruimte tussen de ringen Geen Aaneen-
gesloten 1 mm 1,2 mm 1,2 mm

Centrum tot centrum 2,8 mm 3 mm 3,8 mm 4 mm 5,1 mm

Lengte rolletje 4 m 4 m 4,70 m 4,70 m 4,70 m



Bonding & Retentie

*Promo geldig op het hele Reliance gamma

Bonding Retentie

Assure® Plus Go To® Ortho Flextech® SS

De meest veelzijdige 
primer op de markt

-20% > 3*

*hetzij  101,26€ btw excl./fles 
(6cc)

-30% > 5*

*hetzij 88,61€ btw excl./fles 
(6cc)

Economisch, eenvoudig 
en doeltreffend

-20% > 3*

*hetzij  24,82€ btw excl./spuit 
(4g)

-30% > 5*

*hetzij 21,72€ btw excl./spuit 
(4g)

Flexibele linguale 
retentiedraad

-20% > 3*

*hetzij 85,75€ btw excl./spoel

-30% > 5*

* hetzij 75,03€ btw excl./spoel

Banden & Tubes

Gesoldeerde banden Fli Tubes

-30% > 100*

*bv.: 9,51€ btw excl./band (B 0013)

-50% > 200*

*bv.: 6,79€ btw excl./band (B 0013)

-20% > 30*

*hetzij 5,90€ btw excl./tube

-30% > 50*

*hetzij 5,17€ btw excl./tube

-40% > 100*

*hetzij 4,43€ btw excl./tube



Mini-schroeven

*Promo geldig op het hele gamma RMO draden

Dual-Top Topjet

Unieke molaren distalizer

PowerScrew

Dubbele telescopische 
schroef voor palatale 

expansie

-30%*

*bv.: 26,80€ btw excl./button 
top schroef (ECG0112)

Eenvoudige en directe 
plaatsing aan de stoel 

zonder enige labo 
voorbereiding

-30%*

*bv.: 172,95€ btw excl. 

(ECT0510)

-30%*

*bv.: 66,44€ btw excl. 

(ECT0594)

-30% > 10 pakjes (10 draden/pak)*

*bv.: 1,53€ btw excl./ronde NiTi-draad (WOP1500)

*bv.: 2,31€ btw excl./vierkante NiTi-draad (WOP1520)

-50% > 20 pakjes (10 draden/pak)*

*bv.:  1,10€ btw excl./ronde NiTi-draad (WOP1500)

*bv.:  1,65€ btw excl./rechthoekige NiTi-draad (WOP1520)

Draden 



PROMO

Diversen

Ligaturen

Warren Torquing spring

Caplin hooks Bonding

Hooks

Springs

Extrusie

-30%
-40% > 5

Instrumenten

  
-20% > 5*

*bv.: 113,44€ btw excl./Weingart tang (I 0586)

-30% > 10*

*bv.: 99,26€ btw excl./Weingart tang (I 0586)

-20% > 5*

*bv.: 43,75€ btw excl./band pusher (M 0868)

-30% > 10*

*bv.: 38,28€ btw excl./band pusher (M 0868)

*Promo geldig op de instrumentengamma’s RMO en Medesy



Flashmax 

Snel, sterk, eenvoudig 
en hygiënisch

868€ btw excl.

PROMO



Orthocaps® Aligners

Online certificering
Volg ze waar en wanneer u wilt!

Online training gratis aangeboden bij de start van uw eerste casus*

 
Inschrijvingsgeld: 199€**

  
*Het bedrag van de certificering zal volledig worden afgetrokken van de factuur voor uw 
eerste casus.

 
**Na ontvangst van de betaling van dit bedrag, ontvangt u uw gebruikersnaam en 
wachtwoord op uw e-mailadres. U kunt dan de Orthocaps®-opleiding en de verschillende 
geavanceerde opleidingen bekijken en beginnen met het uploaden van casussen op het 
portaal.

Het TwinAligner® systeem, een dubbel alignerssysteem (dag/nacht) 
voor een optimale krachtverdeling

1.750€ voor een volledige polyvalente behandeling
(90% van de malocclusies)



Handmatig strippen

Mechanisch strippen

ContacEZ IPR System Sunset Strip IPR System Strips

-20%*
*bv.: 9,10€ btw excl./

dubbelzijdige vijl
(ECM0884)

-20%*
*bv.: 27,85€ btw excl./

dubbelzijdige vijl
(SU-DS-01)

-20%*
*bv.: 5,09€ btw excl./ strip

(DUM 4DS)

Ortho kit Navullingen strips

-10%*

*bv.: 702€ btw excl. (Pro kit zonder licht) 
(IN WG-69A)

-5%*

*bv.: 26,79€ btw excl./15µm dubbelzijdige 
navulling (IN OS15POL-DS)



Dieptrekken

Boren 

Ministar Biostar

2038€ btw excl.
(Installatie, opleiding en starter kit inbegrepen)

3624€ btw excl. 
(Installatie, opleiding en starter kit inbegrepen)

Platen voor dieptrekgoten Platen voor diepgetrokken aligners

-20%*

*bv.: 1,33€ btw excl./plaat (S 3415/2)

-20%*

*bv.: 2,64€ btw excl./plaat (S 3640/2)

Kwaliteit made in Belgium

*Promo geldig op het hele gamma Dumont boren (Carbide, diamant en polijstschijven)

-20% > 30*

-30% > 40*



Functionele Training

Digitaal

-20% > 10*

 *hetzij 32,30€ btw excl./Multi S

-30% > 20*

*hetzij 28,27€ btw excl./Multi S

-40% > 30*

*hetzij 24,23€ btw excl./Multi S

PROMO

Camera’s, 3D printers, software
Wij helpen u de beste digitale oplossing te vinden

Advies I Service I Demo I Installatie I Opleiding I Herstellingen





Hechtdraad 

Handschoenen 

Geoptimaliseerd 
naaldontwerp

Gemakkelijke penetratie 
zonder weefseltrauma

-10% > 3 dozen (12 draden/doos)*

*bv.: 3,79€ btw excl./draad (monofast 5/0 - 16mm)

-15% > 5 dozen (12 draden/doos)*

*bv.: 3,58€ btw excl./draad (monofast 5/0 - 16mm)

-20% > 10 dozen (12 draden/doos)*

*bv.: 3,37€ btw excl./draad (monofast 5/0 - 16mm)

Multifilament:
• PGA Rapid (snel resorbeerbaar)
• PGA II (resorbeerbaar)
• Zijde (niet-resorbeerbaar)

Steriele operatiehandschoenen

Polyisopreen 
poedervrij Latex poedervrij

-5% > 2 dozen*

*hetzij 124,31€  
btw excl./doos van  
50 handschoenen

-10% > 4 dozen*

*hetzij 117,77€  
btw excl./doos van  
50 handschoenen

-15% > 8 dozen*

*hetzij 111,22€  
btw excl./doos van  
50 handschoenen

-5% > 2 dozen*

*hetzij 70,28€  
btw excl./doos van  
50 handschoenen

-10% > 4 dozen*

*hetzij 66,58€  
btw excl./doos van  
50 handschoenen

-15% > 8 dozen*

*hetzij 62,88€  
btw excl./doos van  
50 handschoenen

Onderzoekshandschoenen

Nitrile poedervrij Latex poedervrij 

-5% > 2 kartons 
(20 dozen)*

*hetzij 24,41€  
btw excl./doos van 
200 handschoenen

-10% > 4 kartons 
(40 dozen)*

*hetzij 23,12€  
btw excl./doos van 
200 handschoenen

-15% > 8 kartons 
(80 dozen)*

*hetzij 21,84€  
btw excl./doos van 
200 handschoenen

-5% > 2 kartons 
(20 dozen)*

*hetzij 12,75€  
btw excl./doos van 
100 handschoenen

-10% > 4 kartons 
(40 dozen)*

*hetzij 12,08€  
btw excl./doos van 
100 handschoenen

-15% > 8 kartons 
(80 dozen)*

*hetzij 11,41€  
btw excl./doos van 
100 handschoenen

Monofilament :
• Monofast (snel resorbeerbaar)
• Monosorb (resorbeerbaar)
• Nylon (niet-resorbeerbaar)
• Polypropyleen (niet-resorbeerbaar)
• Neoflon PTFE (niet-resorbeerbaar)



Gezien de huidige prijssituatie is het mogelijk dat sommige prijzen door  
de fabrikanten onverwijld worden gewijzigd. Wij zullen u uiteraard op  

de hoogte brengen vooraleer  wij uw bestelling bevestigen. 

Dank u voor uw begrip.

Gepersonaliseerde steriele operatiekits

Ontwerp uw eigen steriele kit door alleen 
de componenten* die u nodig heeft te selecteren.

Vraag een offerte aan via 
contact@mos.be

• Witte zetelhoes 80x230 cm 

• Non-woven patiëntveld 150 x 190 cm +  
4 lussen - indiv. verpakking

• Non-woven patiëntveld 150 x 190 cm +  
4 lussen

• Non-woven veld met opening 100 x 90 cm  
+ kleefstrip - indiv. verpakking

• Non-woven veld met opening 100 x 90 cm  
+ kleefstrip

• Non-woven veld met opening met kleefstrip 
100 x 90 cm + kleefstrip - indiv. verpakking

• Non-woven veld met opening met kleefstrip 
100 x 90 cm + kleefstrip

• Non-woven veld 120 x 150 cm - indiv. 
verpakking

• Non-woven veld 120 x 150 cm

• Klein veld 75 x 90 non woven - indiv. 
verpakking

• Klein veld 75 x 90 non woven + kleefstrip

• Klein veld 75 x 75 non woven + kleefstrip - 
indiv. verpakking

• Klein veld 75 x 75 non woven + kleefstrip

• Gelamineerde afdekfilm 20 x 20cm

• Beker + 10 non-woven gaaskompressen  
5 x 5cm

• Boorhoes

• Beschermer handvat verlichting

• Afzuigslang 3m + 4mm canule

• 3m afzuigslang + 4mm canule + digitale tip

• 3m afzuigslang + 6mm sproeikop irrigatie -  
w&h / nsk / anthogyr compatibel

• Irrigatie - Bien-air

• Plastieken Charlotte

• Kleefstrips

• Non-woven chirurgiejas - maat m +  
2 handdoeken - indiv. verpakking

• Non-woven chirurgiejas - maat m + 2 handdoeken

• Non-woven chirurgiejas - maat xl +  
2 handdoeken - indiv. verpakking

• Non-woven chirurgiejas - maat xl + 2 handdoeken

• Handdoeken (30x33cm) x 2st

• Nitrile handschoenen voor installatie

• Non-woven isolatieschort

• Non-woven cap met striksluiting

• Non-woven Charlotte met elastieksluiting

• Non-woven overschoenen

• Non-woven chirurgiejas plus - maat s - indiv. 
verpakking

• Non-woven chirurgiejas plus - maat m - indiv. 
verpakking

• Non-woven chirurgiejas plus - maat xl - indiv. 
verpakking

• Pyjama - maat m

• Pyjama - maat xl

• Wegwerp tandheelkundige kits

De componenten* kunnen worden 
gekozen uit volgende items:



Eis kwaliteit, comfort en elegantie

Borduurwerk, zeefdruk en bedrukking

Personaliseer uw beroepskleding

-10% > 1*

*hetzij 51,99€ btw excl./Acri Set  
(korte schort + broek)

-20% > 3*

*hetzij 46,22€ btw excl./Acri Set 
(korte schort + broek)

-30% > 5*

*hetzij 40,44€ btw excl./Acri Set 
(korte schort + broek)

Beroepskleding



Sinds 1982 verenigen wij alle medische beroepsbeoefenaars  
in de sector van de tandheelkundige gezondheidszorg. 

Van beugels tot aligners, van chirurgische kits tot 3D systemen, 
van functionele training tot beroepskleding, wij hebben voor u,  

de juiste producten aan de hoogste kwaliteit. 

Dit alles met een persoonlijk onthaal, een ondersteuning  
op maat, een professionele en een responsieve service.

Victor Allardstraat, 75 - 1180 Brussel
+32 (0)2 376 22 22 I contact@mos.be

mos.be


