
Herstart samen.
Onze producten voor de tandartspraktijk.

We hebben speciaal voor u een aantal van onze producten geselecteerd die kruisbesmetting 
kunnen voorkomen, de aerosolen verminderen of de behandeltijd kunnen verkorten, een 
complete oplossing bieden en de hygiëne protocollen kunnen ondersteunen.

Helpt 
kruis-

besmetting  
voorkomen

Eénmalig

gebruik

Versnelde 

procedure

Minder 

aerosol

Totaal 

oplossing



De ketting van kruisbesmetting

Elk element in de praktijk vertegenwoordigt een schakel van een ketting: als één van de schakels is geïnfecteerd, kan deze 
alle andere besmetten. Het is daarom van essentieel belang om in de praktijk een correct hygiëneprotocol te volgen.

  Ziekteverwekker

 Wijze van opslag

 Manieren van 
 vrijkomen

       Vormen van 
       overdracht

  Manieren van 
  binnendringen

Ontvanger

KavoKerr is bij uitstek uw geschikte partner om de ketting van 
kruisbesmetting  te doorbreken met slimme, gebruiksvriendelijke 
en effectieve oplossingen voor elke stap van de workflow.

CaviCide™ & CaviWipes™ reinigen en desinfecteren

CaviCide is een desinfecterend middel, handig en klaar voor 
gebruik, voor zowel het reinigen en desinfecteren van (harde, 
niet-poreuze) oppervlakken en medische apparaten als ook het 
reinigen van semi-kritische uitrusting vóór het steriliseren. Het is 
effectief tegen tuberculose, virussen, bacteriën en schimmels. Ca-
viCide is met slechts 17,2% alcoholgehalte minder agressief dan 
de meeste gangbare producten met een hoger alcoholgehalte.

CaviWipes zijn desinfectiedoekjes, éénmalig te gebruiken en 
gebruiksklaar, geïmpregneerd met de desinfecterende oplos-
sing CaviCide voor een effectieve reiniging en een snelle, brede 
desinfectie.

Helpt 
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REF 4731221/15    CaviCide   Spray met 200 ML (case van 15 st.)
REF 4731222/15    CaviCide   Spray met 700 ML (case van 15 st.)
REF 4731223          CaviCide   Canister met 5 L
REF 4731245          CaviWipes   Box van 20 flatpacks met 45 doekjes/pack
REF 4731160          CaviWipes   Box van 12 canisters met 160 doekjes/canister

Eénmalig

gebruik

       Desinfectie binnen 3 minuten
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Pinnacle™ barrieres/hoezen voor de dentale praktijk

Dentale hoezen vormen een cruciaal onderdeel binnen de workflow voor tandheelkunde en mondhygiëne en zijn cruciaal 
voor de operatieve asepsis. De tandheelkundige hoezen voor éénmalig gebruik bieden verschillende voordelen op het gebied 
van infectiebeheersing en helpen tandartsen en mondhygiënisten om de reinigingstijd en de virale en hematische kruisbe-
smetting te verminderen. Ze helpen ook het gebruik van chemische stoffen te verminderen, waardoor de levensduur van 
uw meubels en apparatuur wordt verlengd. Bekijk ons volledige Kerr-assortiment tandheelkundige hoezen, verkrijgbaar in 
verschillende maten en vormen om aan uw behoeften te voldoen.

Eénmalig

gebruik

Helpt 
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besmetting 
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REF 3511    Pinnacle  Headrest cover 27.9x24.1 cm (250 st.)
REF 3514    Pinnacle  Headrest cover 35.6x24.1 cm (250 st.)
REF 3600    Pinnacle  Light sleeve T-style 10.2x14.6 cm (500 st.)
REF 3650   Pinnacle  Light sleeve L-style 3.8x20.3 cm (500 st.)
REF 3700-C  Pinnacle  Cover-all - clear - 10.2x15.2 cm (1200 st.)
REF 3710-B    Pinnacle  Cover-all - blue - 10.2x15.2 cm (1200 st.)
REF 3735    Pinnacle  Sensor cover 3.5x20.5 cm (500 st.)
REF 3736    Pinnacle  Sensor cover 4x21 cm (500 st.)
REF 3760    Pinnacle  Syringe sleeve 6.4x25.4 cm (500 st.)
REF 3763-WA    Pinnacle  Syringe sleeve with adhesive 6.4x25.4 cm (500 st.)
REF 3767-WO    Pinnacle  Syringe sleeve with opening 6.4x25.4 cm (500 st.)
REF 3800    Pinnacle  Chair sleeve 69.9x61 cm (225 st.)
REF 3850-XL    Pinnacle  Chair sleeve XL 73.7x203 cm (125 st.)
REF 3870-NS   Pinnacle  No-slip chair sleeve 122x142 cm (150 st.)
REF 3900    Pinnacle  X-ray sleeve 37.5x65 cm (250 st.)
REF 4000-1    Pinnacle  H.P. sleeve for low speed handpiece 3.13x25.4 cm (500 st.)
REF 4050   Pinnacle  H.P. sleeve for low speed contra angle handpiece 5.1x25.4 cm (500 st.)
REF 4500  Pinnacle  Cure sleeve 7 and 8 mm tips (400 st.)
REF 4511-1  Pinnacle  Cure sleeve 11 mm tips (400 st.)

Steriele onderzoekskit

Deze sterile kits bieden een praktische oplossing om aan al uw behoeften tijdens een eerste bezoek te voldoen en bieden 
zowel een complete instrumentenset, een masker voor arts en assistent en een doek voor de patiënt, een pincet, sonde of 
compacte spiegel afzonderlijk verpakt. Alle materialen die voor de productie zijn gebruikt, zijn recyclebaar en biologisch 
afbreekbaar.

Eénmalig

gebruik
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REF PE9401 Sterile oral examination kit (25 st.)
                                              25 individueel verpakte steriele wegwerpkits met: 1x tandheelkundige onderzoeksspiegel; 1x dubbelzijdige sonde        
                                             (onderzoek / perio WHO-type 3,5, 5,5, 8,5 en 11,5 mm); 1x pincet; 2x maskers; 1x servet; 1x tissue-doekje; 2x katoenen  
                                             rollen; 1x biologisch afbreekbare tray.
REF PE9601 Sterile periodontal examination kit (100 st.)
REF PE9701 Sterile dental mirror, periodontal probe & tweezers kit (100 st.)
REF PE9710 Sterile dental examination mirror (180 st.) 
REF PE9740 Sterile tweezers (200 st.)
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Optidam™ rubberdam

OptiDam is de eerste rubberdam met driedimensionale vorm en tepelontwerp voor een gemakkelijke en praktische toepassing. 
De rubberdam met zijn speciale anatomische frame past bij de contouren van de mond en vergroot daarom het toegankelijke 
mondgebied. Bovendien zorgt het voor comfort van de patiënt tijdens de algehele procedure.

Versnelde 

procedure

Minder 

aerosol

REF 5200 OptiDam Posterior intro kit (frame + 10 st.)
REF 5203 OptiDam Anterior intro kit (frame + 10 st.)
REF 5204 OptiDam Refill anterior (30 st.)
REF 5206 Optidam Refill anterior (60 st.)
REF 5201 OptiDam Refill posterior (30 st.)
REF 5205 OptiDam Refill posterior (60 st.)
REF 5202 OptiDam Frame (2 st.)

Optibond™ Universal bonding

OptiBond ™ Universal is het één-component bonding dat de betrouwbaarheid van de gepatenteerde OptiBond GPDM-technologie 
combineert met het gebruiksgemak van een universele oplossing. Een effectieve en betrouwbare hechtkracht op elk oppervlak en 
elke ondergrond met elke etstechniek. Eindelijk effectiviteit en flexibiliteit gecombineerd in één enkel product.

Versnelde 

procedure

Minder 

aerosol

REF 36519 OptiBond Universal Refill bottle 5 ml

Optibond™ eXTRa Universal bonding

OptiBond eXTRa Universal, de KavoKerr-bonding met de exclusieve Smart pH-technologie, aangevuld met de gepatenteerde 
GPDM- en Ternary Solvent System-technologie. Uitzonderlijke compatibiliteit met alle harscementen, composieten en 
kernopbouwmateriaal zonder hulpproducten.

REF 36658 OptiBond eXTRa Universal Bottle kit
  5ml bottle primer, 5ml bottle adhesive, 25 mixing wells, 
  50 applicators, technique guide, IFU
REF 36660 OptiBond eXTRa Universal Bottle refill primer (5 ml)
REF 36661 OptiBond eXTRa Universal Bottle refill adhesive (5 ml)

Versnelde 

procedure

Geen ets
geen spray

geen aerosol
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Temp-Bond™  Temp-Bond™ NE tijdelijk cement

Temp-Bond is een tijdelijk zelfpolymeriserend cement op basis van een oxide-zink-eugenol-formulering. Het is geïndiceerd 
voor tijdelijke kronen en bruggen, spalken en voor proefcementeren van permanente restauraties. De soepele vloeiing maakt 
het cement uitzonderlijk handelbaar en resulteert in een moeiteloze en uitstekende hechting op alle restauraties. De variatie 
Temp-Bond NE is een tijdelijk zinkoxide-cement zonder eugenol en biedt een optie voor patiënten die allergisch zijn voor 
eugenol. TempBond is (ook) verkrijgbaar in enkele doses voor optimale hygiëne.

Helpt 
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REF 31377 TempBond  Unidose
REF 31973 TempBond NE  Unidose

Prophy Cups

De nieuwe kleurgecodeerde prophy cups zijn ontworpen om het ontstaan van trillingen en warmte tijdens de prophy-procedure 
te minimaliseren. Ze zijn uiterst effectief bij het polijsten langs de gingiva-rand en de interproximale gebieden, bij het behandelen 
van tandcontouren en het bereiken van de moeilijker bereikbare gebieden. De nieuwe kleurcodes van de Prophy Cups maken het 
selecteren van de gewenste vorm en  hardheid veel eenvoudiger. Al onze Prophy Cups zijn latexvrij (niet gemaakt van natuur-
rubber latex) en hebben een koper-zink-messing as. Kerr Prophy Cups passen uitstekend bij onze KaVo SMARTmatic 
prophylaxe-hoekstukken. 

REF 9000/30 _ REF 9000/120  Screw Type / Soft / Ribbed   Turquoise  30 _ 120 st.
REF 9001/30 _ REF 9001/120  Screw Type/ Soft / Laminated   Light Grey  30 _ 120 st.
REF 9002/30 _ REF 9002/120  Screw Type/ Firm / Laminated   Dark Grey  30 _ 120 st.
REF 9003/30 _ REF 9003/120  Screw Type/ Soft / Pointed   Teal   30 _ 120 st.
REF 9004/30 _ REF 9004/120  Screw Type / Soft / Spiral  (new design) Violet   30 _ 120 st.
REF 9005/30 _ REF 9005/120  Snap-on Type/ Soft / laminated   Ochre   30 _ 120 st.
REF 9006/30 _ REF 9006/120  Latch Type/ Soft / laminated   Light Green  30 _ 120 st.
REF 9007/30 _ REF 9007/120  Latch Type/ Soft / Ribbed   Pink   30 _ 120 st.
REF 9008/30 _ REF 9008/120  Latch Type/ Firm / Ribbed  Magenta  30 _ 120 st.
REF 9009/30 _ REF 9009/120  Latch Type with Nylon Brush / Firm White   30 _ 120 st.
REF 9010/30 _ REF 9010/120  Snap-On Type / Firm / Laminated  Orange   30 _ 120 st.
REF 9011/30 _ REF 9011/120  Latch Type/ Firm / Laminated  Forest Green  30 _ 120 st.
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KaVoKerr Prophy Box SMARTmatic

Kerr Prophy Cups passen uitstekend bij de KaVo SMARTmatic prophylaxe-hoekstukken. U kunt deze perfekte combinatie testen 
door aanschaf van een van de 4 Kavo Kerr Prophy Boxes (introductie bundels bestaande uit een KaVo SMARTmatic-handstuk en 
complementaire Kerr-verbruiksartikelen).

Totaal 

oplossing

REF 7500 BUN Prophy box SMARTmatic S31  Incl. 30 ProCups screw-type
REF 7501 BUN Prophy box SMARTmatic S33  Incl. 30 Prophy Cups snap-on type
REF 7502 BUN Prophy box SMARTmatic S53  Incl. 30 ProCups latch-on type

Elke Prophy Box is wordt geleverd inclusief:

• 2x Kerr OptiView lip & cheek retractor 
• 1x SMARTmatic prophylaxis contra-angle 
• 2 tubes van elk 100g Kerr Cleanic one-step-polishing paste (mint en berry burst smaak) 
• 12 stuks Prophy-Clips. 

Pro-Cup™

Dankzij het exclusieve interne en externe lamellaire profiel, duwt Pro-Cup™ de profylaxepasta en het speeksel door 
middel van een spiraalvormig principe naar de rand van de cup. Op deze manier wordt de vorming van spatten voorko-
men en wordt de profylaxepasta continu naar de tanden getransporteerd, waardoor de door wrijving geproduceerde 
warmte wordt verminderd. Verkrijgbaar in een zachte en stijve versie.

Minder 
aerosol i.v.m. 
traditionele 

cupjes

REF 1810/30 _ REF 1810/120  Pro-Cup™ / Soft / Screw-type  30 _ 120 st.
REF 1811/30 _ REF 1811/120  Pro-Cup™ / Hard / Screw-type  30 _ 120 st.
REF   990/30 _ REF   990/120  Pro-Cup™ / Soft / Latch-type  30 _ 120 st.
REF   991/30 _ REF   991/120  Pro-Cup™ / Hard / Latch-type  30 _ 120 st.
REF 1812/30 _ REF 1812/120  Pro-Cup™ Junior / Soft / Screw-type 30 _ 120 st.
REF 1813/30     Pro-Cup™ Junior / Hard / Screw-type 30             st.
REF   992/30 _ REF   992/120  Pro-Cup™ Junior / Soft / Latch-type 30 _ 120 st.
REF   993/30 _ REF   993/120  Pro-Cup™ Junior / Hard / Latch-type 30 _ 120 st.
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Cleanic™ all-in-one universele prophy pasta

Cleanic is de enige all-in-one profylaxepasta die uw patiënt uitstekende reinigings- en polijstresultaten garandeert met geringe 
slijtage van glazuur en dentine in een éénstapsprocedure. Dat komt door de klinisch bewezen geïntegreerde slijtvariabiliteit van 
natuurlijke perlietdeeltjes. Cleanic is (ook) verkrijgbaar in enkele doses voor optimale hygiëne.

Eénmalig

gebruik
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REF 3140  Cleanic Monodose 200x 2g
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Bib-Eze™ disposable servethouders

Met de Bib-Eze papieren servethouders zorgt u voor een makkelijke, snelle en hygiënische voorbereiding van uw patienten en 
vervangt u de moeilijk te desinfecteren, herbruikbare metalen of plastic ketting.  De zelfklevende uiteinden van de papieren 
servethouders hechten aan elk type servet, zijn rekbaar en passen elke patiënt. 

Eénmalig

gebruik

Helpt 
kruis-

besmetting 
voorkomen

REF 35053  Bib-Eze   paper napkinholder  doos met 250 st.

Short-Cut™ retractie draad

ShortCut is het alles-in-een toedieningssysteem voor GingiBRAID+ retractiedraad. Met slechts één hand meet en knipt u 
eenvoudig en hygienisch de gewenste lengte draad. GingiBraid+ is een speciaal behandeld (al dan niet geïmpregneerd met 
10% aluminium kaliumsulfaat) gevlochten retractiedraad voor een snelle absorptie, waardoor het onmiddellijk en effectief 
kan worden gebruikt. Het gevlochten retractiemateriaal is gemaakt van katoenvezel dat niet zal splitsen of in elkaar zakken in 
de sulcus. Een stevig koord dat zorgt voor een sterke fysieke retractie. Short-Cut heeft een ingebouwde draad-knipper en een 
wijzerplaat. Elke klik op de wijzerplaat levert 1 cm koord. Probeer 3-4 klikken voor anterieure en 4-5 klikken voor posterieure 
vereisten.

REF 13730     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      0a      10% Aluminium Posassium Sulfaat      183 cm
REF 13731     ShortCut dispenser     GingiBRAID+     1a      10% Aluminium Posassium Sulfaat   183 cm
REF 13732     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      2a      10% Aluminium Posassium Sulfaat     183 cm
REF 13740     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      0n      niet-geinpregneerd                                  183 cm
REF 13741     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      1n     niet-geinpregneerd                                   183 cm
REF 13742     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      2n      niet-geinpregneerd                                   183 cm
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PeelVue+™ zelfklevende sterilisatiezakjes

PeelVue+ sterilisatiezakjes zijn kant-en-klare zelfklevende zakjes in 12 kleurgecodeerde afmetingen waarin u uw instrumenten 
en materialen veilig, snel en eenvoudig kunt verpakken vóór het steriliseren (autoclaaf en chemiclaaf ). Inclusief geïntegreerde 
multi-parameter proces-indicatoren.
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Box (200 pcs)      Suggested for                                 Size   (mm)  Effective size (mm)

REF 31610 DX      Implants, rubber dam clamps                  90 x 135         70 x   80
REF 31611      Handpieces, hand instruments                  70 x 230         50 x 170
REF 31612      Handpieces, hand instruments                  90 x 230         65 x 170
REF 31613      Burs                     55 x 100          35 x   50
REF 31614      Impression trays, bur blocks                135 x 165       115 x 110
REF 31615      Multiple instruments and cassettes          215 x 380      195 x 290
REF 31616      Long hand instruments                    85 x 305        60 x 210
REF 31617      Surgical and orthodontic instruments     108 x 305        85 x 210
REF 31618      Multiple instruments, small cassettes       205 x 305     185 x 210
REF 31619      Multiple instruments                  135 x 305     110 x 210
REF 31643      Large cassettes                  267 x 406     245 x 325
REF 31647      Large cassettes (I.M.S. type)                 337 x 508     310 x 425
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