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CRAFTMANSHIP

Wij kiezen er bewust voor onze producten in Nederland te vervaardigen.
Een beugel is een maatwerk product dat met de hand vervaardigd wordt in onze eigen orthodontisch 
laboratorium. Een veranderende wensen pakket van de klant en een hoge kwaliteit en service graad 
maakt een gerichte gemodificeerd product wenselijk. Zo kunnen bepaalde aanpassingen aan een 
beugel een pre zijn. Wij zijn daar juist op ingesteld en zullen u in die hoedanigheid binnen ons 
laboratorium goed kunnen bedienen.
De organisatiestructuur van Ortho Regulation kenmerkt zich door een eenvoudige structuur met 
korte communicatielijnen.

Al meer dan twintig jaar maken wij orthodontisch uitneembare en vaste apparatuur, waarbij 
vakmanschap en plezier in het maken voorop staan. Uiteraard gebruiken we de nieuwste bewezen technologie. 
Onze ambachtelijke manier van werken, ondersteunt door onze voortdurende innovatie 
met moderne technieken, maakt dit vak voor ons nog steeds het mooiste wat er is. Met een kritisch oog 
voor detail, want alleen dan kun je de kwaliteit garanderen die u als specialist van ons wenst. 
En met een persoonlijke benadering die het best voor u werkt. 
Ortho Regulation is een onafhankelijk laboratorium die al zijn ambacht zelf maakt en niet uitbesteed 
aan derden.

SUPPLIES

Ortho Regulation is niet alleen expert in orthodontisch uitneembare en vaste apparatuur. 
Ook voor alle andere orthodontische producten binnen uw praktijk, zoals ortho alginaat, brackets, bogen, 
afdruklepels, tangen, etc. Kunt u bij ons terecht. U vindt niet gelijk wat u zoekt? Geen probleem, 
wij leveren maatwerk voor alle apparatuur en producten die nodig zijn. 
Wij kunnen ook alle supplies leveren van diverse merken.

THE FUTURE

Ortho Regulation is continu bezig met het ontdekken naar de nieuwe mogelijkheden en trends als het gaat 
om orthodontie en digitalisering. Blijft u liever conventioneel afdrukken, stapt u over om gebruik te maken 
van een intra orale scanner of werkt u samen met een intra orale scanner in uw praktijk? 
Gaat u digitale STL- files aan uw laboratorium leveren? Hoe gaan we de opdrachten invoeren, gebruiken 
we nog steeds de techniekbon? Worden de opdrachtbonnen digitaal bewaard of al digitaal aangeleverd? 
Gaan we 3D printers gebruiken etc.? 
Dat dit de toekomst gaat worden is wel zeker maar wanneer is het rendabel en e�ciënt.

COMMON GOAL

U bent de specialist, u weet wat u nodig heeft. Uw kennis en ervaring vergroot onze expertise en zorgt ervoor 
dat wij blijven leren. Ook na twintig jaar. Wat ons betreft is er maar één ding wat telt: een gezonde glimlach 
bij uw patiënt. Dat willen we samen met u bereiken en daarvoor doen we ons uiterste best, iedere dag opnieuw. 
Met trots prijzen wij ons zelf, stabiliteit, continuïteit en integriteit.



VERZENDMANIER

Alginaat afdrukken van de patient  verzenden.

Bel of mail ons laboratorium voor het aanvragen 
van een verzendticket van UPS. 

Deze ontvangt u in uw emailbox. 
Print het label en plak deze op het pakket.

Tussen 1600pm  en 1700pm wordt het pakket 
uit uw praktijk gehaald.

Dag 1

Dag 1-2

Onze techniekers maken een gipsenmodel
voor het maken van de apparatuur.

Dag 2

De apparatuur is klaar en wordt gecontroleerd.

Dag 5

De apparatuur is klaar voor verzending 
naar de praktijk

*Wij werken ook met onze eigen prive chau�eurs, 
voor naar de mogelijkheden.

Dag 5-7

TRADITIONELE VERZENDMANIER

Gebruik een intra oral scanner en stuur 
de STL-file naar ons orthodontisch laboratorium.

Dag 1

Het laboratorium begint met 
het uitprinten van een werkmodel.

Dag 2

De apparatuur is klaar en wordt gecontroleerd 
voor goede pasvorm op het  geprinten 3d model.

Dag 5

De apparatuur is klaar voor verzending 
naar de praktijk

*Wij werken ook met onze eigen prive chau�eurs, 
voor naar de mogelijkheden.

Dag 5-7

DIGITALE VERZENDMANIER
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