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Tips en spuiten

ONTWORPEN VOOR GOED APPLICEREN
ULTRADENT®-TIPS

U maakt gebruik van stoffen met een verschillende chemische samenstelling. Sommige daarvan worden chemisch geactiveerd en moeten daarom pas direct voor het 
appliceren worden gemengd. Andere materialen hebben een variabele viscositeit. Sommige materialen zijn bedoeld voor pits en fissuren, andere voor wortelkanalen en voor het 
glazuuroppervlak van gebitselementen. Iedere stof die u gebruikt, heeft een specifiek doel. Zou dat niet ook moeten gelden voor de door u gebruikte applicatortips?

Ultradent maakt tips voor het appliceren van alle door ons geleverde materialen en stoffen. Of u nu een vloeibare composiet, een viskeuze gel of een dik afdrukmateriaal appliceert, 
wij hebben voor iedere wijze van verwerking de juiste applicatortip. Onze applicatortips worden door onszelf gemaakt. Wij testen bij alle soorten tips of het ontwerp perfect past 
bij de stof of het materiaal dat ermee wordt geappliceerd.

Maak kennis met onze tips met 
Luer Lock-tips met Lok-Tite hebben een dubbele schroef-
draad waardoor de tip extra veilig kan worden vastgezet. 
Bovendien zijn ze voorzien van vleugels voor gemakkelijk 
aanbrengen en verwijderen.

®

TANDHEELKUNDE

514 100 st.
 

1433 500 st.
 

196 20 st.
 

Black Mini® Tip
Ontworpen voor: Ultra-Blend plus, Ultradent® LC Block-Out Resin, PermaFlo,  
UltraTemp,  Opalescence Boost, Ultradent® Diamond Polish Mint, DeOx, OpalDam,  
OpalDam Green,  Opalescence Endo, OraSeal Caulking en OraSeal Putty.

• Voor het appliceren van grote volumes
• Door gebruik te maken van opaak plastic, blijven lichtuithardende materialen 

soepel doorstromen
• Tip Ø 1,00 mm

1085 100 st.
 

1435 500 st.
 

194 20 st.
 

Black Micro® Tip
Ontworpen voor: Ultra-Blend plus en EtchArrest.

• Voor precieze applicatie
• Nauwe canule voor het zeer accuraat appliceren van materialen
• Tip 22 ga (Ø 0,70 mm)

1357 100 st.
 

1434 500 st.
 

Black Micro® FX® Tip
Ontworpen voor: PrimaDry en PermaSeal.

• Geschikt voor verschillende viscositeiten
• De tip heeft een pluizig uiteinde, waarmee het materiaal in een dunne,  

gelijkmatige laag wordt aangebracht
• Tip 22 ga (Ø 0,70 mm)

190 20 st.
 

1169 100 st.
 

1432 500 st.
 

Black Mini® Brush Tip
Ontworpen voor: Peak SE, PermaQuick Primer, Seek/Sable Seek,  
Ultradent® Silane en Ultradent® Universal Dentin Sealant.

• Nauwkeurig, goed beheersbaar appliceren van waterige materialen
• Door de dicht op elkaar geplaatste, aan te passen borstelharen  

ontstaan er nauwelijks luchtbellen
• Alleen verkrijgbaar bij Ultradent
• Tip Ø 1,00 mm
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Blue Micro® Tip
Ontworpen voor: Ultra-Etch en PrimaDry.

• Voor precieze applicatie
• Nauwe canule voor het zeer accuraat appliceren van materialen
• Tip 25 ga (Ø 0,50 mm)

127 100 st.
 

1436 500 st.
 

158 20 st.
 

Blue Mini® Dento-Infusor® Tip
Ontworpen voor: Astringedent en Astringedent X.

• Voor dezelfde voordelen bij weefselbehandeling als de Metal Dento-Infusor Tip
• Voor langzaam, gecontroleerd en druppelsgewijs doseren
• Tip Ø 1,20 mm

1086 100 st.
 

1440 500 st.
 

128 20 st.
 

123 100 st.
 

1033 500 st.
 

710 20 st.
 

Inspiral® Brush Tip
Ontworpen voor: Composite Wetting Resin, Peak Universal Bond, PermaQuick, 
PQ1, Ultradent® Porcelain Etch, Ultra-Etch, UltraSeal XT plus en UltraSeal XT hydro.

• Doseert viskeuze of gevulde materialen gemakkelijk, via een intern,  
spiraalvormig kanaal en een kam

• Door de dicht op elkaar geplaatste, aan te passen borstelharen  
ontstaan er nauwelijks luchtbellen

• Tip Ø 1,07 mm

6346 45 st.
 

ExperTemp® Mixing Tip
Ontworpen voor: ExperTemp.

• Mixt en doseert in één stap

2906 50 st.
 

Ontworpen voor: Thermo Clone® VPS.

• Nauwkeurige plaatsing
• Aan te sluiten op VPS-mengtips

IntraOral Impression Tip
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2559 100 st.
 

2560 500 st.
 

2558 20 st.
 

Metal Dento-Infusor® Tip
Ontworpen voor: Astringedent, Astringedent X, ViscoStat en ViscoStat Clear.

• Nauwkeurig aanbrengen van hemostatische stoffen, effectief verwijderen  
van oppervlakkig coagulum

• Stompe, gebogen canule met een bekleed borsteltje voor het uitoefenen  
van voorzichtige druk op de sulcus

• De eerste tip van Ultradent, de ‘MDI’ is nog altijd van groot belang  
bij hemostase en retractie

• Tip 19 ga (Ø 1,06 mm)

1120 20 st.
 

Micro Capillary™ Tip
Ontworpen voor: parodontale materialen en de Ultradent® Luer-vacuümadapter.

• Heldere kleur steekt goed af tegen de weke delen
• De kleinste gegoten tip ter wereld (binnendiameter: 0,20 mm)
• 5 mm tiplengte
• Tip Ø 0,40 mm

1121 20 st.
 

Micro Capillary™ Tip
Ontworpen voor: parodontale materialen en de Ultradent® Luer-vacuümadapter.

• Heldere kleur steekt goed af tegen de weke delen
• De kleinste gegoten tip ter wereld (binnendiameter: 0,20 mm)
• 10 mm tiplengte
• Tip Ø 0,40 mm

Micro 20 ga FX® Tip
Ontworpen voor:  Opalescence Boost™.

• Standaardtip voor toediening van vloeibare materialen
• De pluizige vezels gaan uitstaan en verspreiden het materiaal zo over  

het gehele oppervlak
• Tip 20 ga (Ø 0,90 mm)

1405 100 st.
 

1406 500 st.
 

Micro 20 ga Tip
Ontworpen voor: PermaFlo, PermaFlo Pink, OpalDam en OpalDam Green.

• Canule met grote diameter voor een consistente materiaalstroom
• Standaardtip voor toediening van vloeibare composieten
• Tip 20 ga (Ø 0,90 mm)

1252 100 st.
 

1437 500 st.
 

1168 20 st.
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4712 50 st.
 

4711 100 st.
 

SoftEZ® Tip
Ontworpen voor: Enamelast-spuiten.

• De vezels van deze tip zorgen voor een zichtbare,  
goed gecontroleerde toediening

• De borstelvezels zorgen voor glad appliceren

5920 20 st.
 

Ultradent® Mixing Tip
Ontworpen voor: UltraTemp REZ, UltraTemp, EndoREZ en PermaFlo DC.

• Mixt en doseert in één stap

Mengtips
Ontworpen voor: Thermo Clone® VPS.

• Voor directe applicatie van afdrukmaterialen
• Automatisch mengen, voor eenmalig gebruik en kleurgecodeerd

2904 groen 50 st.
2902 geel 50 st.
 

1247 20 st.
 

White Mini™ Laser Tip
Ontworpen voor: OraSeal Caulking®, OraSeal® Putty,  
Consepsis® Scrub en Opalustre®.

• Voor het appliceren van grote volumes
• Applicatortips van alleen plastic
• Grote diameter voor het gemakkelijk appliceren van viskeuze materialen
• Tip Ø 1,07 mm

White Mac™ Tip
Ontworpen voor: OraSeal Caulking, OraSeal Putty,  
Consepsis Scrub en Opalustre.

• Voor het appliceren van grote volumes
• Applicatortips van alleen plastic
• Grotere hoek voor gemakkelijke intraorale dosering
• Tip Ø 2,00 mm

661 20 st.
 

1361 100 st.
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Skini Syringe
Ontworpen voor: EndoREZ en PermaFlo DC.

• Genereert druk in de spuit bij lage druk op de plunjer,  
daardoor verloopt de toediening in de apex nauwkeuriger

• Weinig afval
• Inhoud: 0,5 ml

1680 20 st.
 

1681 50 st.
 

Spuit 1,2 ml
Ontworpen voor: IndiSpense-spuiten van 30 ml.

• De strakke luer lock-schroefdraad voorkomt dat de tips losraken

124 20 st.
 

157 100 st.
 

ViscoStat® lege spuit
Ontworpen voor de: IndiSpense-spuiten met 30 ml ViscoStat, 
ViscoStat Clear, Astringedent en Astringedent X.

• De strakke luer lock-schroefdraad voorkomt dat de tips losraken
• Het gekleurde plastic is lichtwerend en beschermt  

zo de stoffen/materialen in de spuit

1278 20 st.
 

Ultra-Etch® lege spuit
Ontworpen voor: IndiSpense-spuiten van 30 ml met Ultra-Etch.

• De strakke luer lock-schroefdraad voorkomt dat de tips losraken
• Blauwe kleur voor gemakkelijkere identificatie

129 20 st.
 

Ultradent® beschermhoes voor spuiten
Ontworpen voor: alle spuiten van 1,2 ml.

• Vormt een eenvoudige, betrouwbare barrière
• Zorgt tijdens het reinigen dat de spuit aseptisch blijft

249 300 st.
 

201 10 st.
 

5 ml-spuit
Ontworpen voor: irrigatiestoffen voor ingrepen in de tandarts-
praktijk of onder supervisie van een tandarts, evenals voor  
Ultradent® Citric Acid en Ultradent® EDTA 18%-oplossing.

• De positionering van de cilinderflenzen van de spuit  
zorgt voor optimale controle/hefboomwerking.
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341 20 st.
 

3099 50 st.
 

Capillary Tip
Om aan te sluiten op de Ultradent® Luer Vacuum Adapter,  
voor het verwijderen van vocht uit endodontische kanalen.

• Zuigt kanalen goed leeg, vermindert het gebruik van paper points aanzienlijk
• Nauw, flexibel, taps toelopend uiteinde voor goede toegang  

tot kromme kanalen
• Tip Ø 0,36 mm

186 20 st.
 

1425 50 st.
 

Capillary Tip
Om aan te sluiten op de Ultradent® Luer Vacuum Adapter,  
voor het verwijderen van vocht uit endodontische kanalen.

• Zuigt kanalen goed leeg, vermindert het gebruik van paper points aanzienlijk
• Nauw, flexibel, taps toelopend uiteinde voor goede toegang  

tot kromme kanalen
• Tip Ø 0,48 mm

Endo-Eze™ Irrigator Tip
Ontworpen voor: Ultradent 5 ml-spuit.

• Ideale bereikbaarheid, zonder het risico van dosering van stoffen  
door de apex

• Voorzien van een flexibele, stompe canule met een uniek,  
niet-obturerend uiteinde

• Tip 27 ga (Ø 0,40 mm)

207 20 st.
 

Endo-Eze™ Tips
Ontworpen voor: hechtcomposieten en dosering 
van lucht/water.

Te gebruiken voor: spuiten van Ultradent.

• Geschikt voor verschillende endodontische 
ingrepen

• Voorzien van een flexibele, sterke canule 
in verschillende formaten

• Gemakkelijk buigbaar

20 stuks 100 stuks Gauge – Diameter
345 1428 18 ga – 1,25 mm
346 1429 19 ga – 1,06 mm
347 1430 20 ga – 0,90 mm
348 1431 22 ga – 0,70 mm

350  30 ga – 0,30 mm
349  31 ga – 0,28 mm
  18 ga 19 ga 20 ga 22 ga 30 ga 31 ga
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1120 20 st.
 

Micro Capillary™ Tip
Ontworpen voor: parodontale materialen, endodontie en  
de Ultradent® Luer Vacuümadapter.

• Heldere kleur steekt goed af tegen de weke delen
• De kleinste gegoten tip ter wereld (binnendiameter: 0,20 mm)
• 5 mm tiplengte
• Tip Ø 0,40 mm

1121 20 st.
 

Micro Capillary™ Tip
Ontworpen voor: parodontale materialen, endodontie en  
de Ultradent® Luer Vacuümadapter.

• Heldere kleur steekt goed af tegen de weke delen
• De kleinste gegoten tip ter wereld (binnendiameter: 0,20 mm)
• 10 mm tiplengte
• Tip Ø 0,40 mm

Micro 20 ga Tip
Ontworpen voor: PermaFlo, PermaFlo Pink, OpalDam en OpalDam Green.

• Canule met grote diameter voor een consistente materiaalstroom
• Standaardtip voor toediening van vloeibare composieten
• Tip 20 ga (Ø 0,90 mm)

1252 100 st.
 

1437 500 st.
 

1168 20 st.
 

20 st.  29 ga 30 ga
27 mm – groen 5115 1354
25 mm – blauw 5114 1250
21 mm – geel 5113 1349
17 mm – wit 5112 1249
Gesorteerd  5116 1351
 

50 st.  29 ga 30 ga
27 mm – groen 1377 1424
25 mm – blauw 1376 1423
21 mm – geel 1374 1422
17 mm – wit 1378 1421
Gesorteerd  1379 3319
 

NaviTip®

29 ga ontworpen voor het appliceren van 
pastamaterialen, bijv. EndoREZ en UltraCal XS
30 ga, ontworpen voor het appliceren van 
oplossingen/gels: File-Eze, Ultradent® EDTA 
18% Solution (18%-oplossing EDTA) en  
Ultradent® Citric Acid 20% Solution 
(20%-oplossing citroenzuur)

• Zorg voor gecontroleerde applicatie in de apex
• Flexibele, roestvrijstalen canules voor 

gemakkelijke toegang tot kromme kanalen
• Verkrijgbaar in lengten van 17 mm, 21 mm, 

25 mm en 27 mm en canules van 29 ga 
(Ø 0,33 mm) of 30 ga (Ø 0,30 mm)

30 ga 29 ga

21 mm

30 ga 29 ga

25 mm

30 ga 29 ga

17 mm

30 ga 29 ga

27 mm
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5123 27 mm – 20 st.
 

5124 27 mm – 50 st.
 

NaviTip® 31 ga
met Double Sideport Irrigator Tip
Ontworpen voor: Ultradent® EDTA 18% Solution  
en Ultradent® Citric Acid 20% Solution.

• Dubbele spoelopeningen voor veilige dosering van irrigatiestoffen,  
waardoor stoffen niet langs de apex gaan bij het appliceren

• Een van de kleinste canules ter wereld, dringt door in de lastigste 
kanaalstructuren

• 27 mm tiplengte
• Tip 31 ga (Ø 0,28 mm)

5121 21 mm – 20 st.
 

5122 21 mm – 50 st.
 

NaviTip® 31 ga
met Double Sideport Irrigator Tip
Ontworpen voor: Ultradent® EDTA 18% Solution  
en Ultradent® Citric Acid 20% Solution.

• Dubbele spoelopeningen voor veilige dosering van irrigatiestoffen,  
waardoor stoffen niet langs de apex gaan bij het appliceren

• Een van de kleinste canules ter wereld, dringt door in de lastigste 
kanaalstructuren

• 21 mm tiplengte
• Tip 31 ga (Ø 0,28 mm)

Als UITSTEKEND product genoemd  
door een onafhankelijk onderzoeksinstituut.1

1452 17 mm – 20 st.
 

NaviTip® FX®

Ontworpen voor: Ultradent® Citric Acid 20% Solution  
en PEAK SE tijdens stiftbondingmethode.

• Unieke borstel: reinigt, polijst en irrigeert tegelijkertijd
• Stijve canule 30 ga (0,30 mm)
• 17 mm tiplengte

1.  Clinical Research Associates Newsletter.  
nummer 29, eerste druk, januari 2005.

Als UITSTEKEND product genoemd  
door een onafhankelijk onderzoeksinstituut.1

1454 25 mm – 20 st.
 

NaviTip® FX®

Ontworpen voor: Ultradent® Citric Acid 20% Solution  
en PEAK SE tijdens stiftbondingmethode.

• Unieke borstel: reinigt, polijst en irrigeert tegelijkertijd
• Stijve canule 30 ga (0,30 mm)
• 25 mm tiplengte

SST™ – Surgical Suction Tip
Ontworpen voor: Ultradent Luer Vacuum Adapter voor kleine parodontische  
of endodontische chirurgische ingrepen en gecontroleerd afzuigen 
van  Opalescence Boost.

• Ideaal voor kleinschalige chirurgische ingrepen
• Opening met een grote diameter
• Tip Ø 2,60 mm

1248 20 st.
 


