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Laboratorium

materialen van

Cavex zijn het

verlengstuk van

de dentale praktijk

en moeten aan

strenge kwaliteits-

eisen voldoen.

Bovendien zijn

deze, dankzij de

nauwe samen-

werking van Cavex

met tandtechnici

en -prothetici,

afgestemd op de

specifieke wensen

in het tandtech-

nisch laboratorium.

For dental use only.

Hoe de natuur en Cavex zorgen voor een
stabiele basis voor perfecte protheses.

Schellak is een van de natuurlijke bestanddelen van Cavex Dental

Baseplates en Cavex Individual Trays. Dankzij de moderne Cavex

technologie kan hiermee van een tweedimensioneel plaatje

een uiterst stabiel, driedimensioneel model worden

gevormd. Eenvoudig door te verwarmen en

weer af te koelen. Voor u de meest

betrouwbare basis voor perfect

passende protheses.
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L
snelle

verwerking

dimensioneel

stabiel

economisch

standaarddikte

Cavex Dental Baseplates
geperfectioneerd: Mica-free.
Het roze plaatje, standaarddikte 1,4 mm, laat zich na korte doorwarming in de

vlam eenvoudig op het gipsmodel vormen en is gemakkelijk te knippen. Na

uitharding krijgt het zijn definitieve vorm, die niet terugveert. De temperatuur

in de mond heeft daar geen enkele invloed meer op. Een stabiele basis voor de

was/beetwal.

De nieuwste productontwikkeling, Mica-free, betekent nog eens een verbetering

van de prestaties van de Cavex Dental Baseplates. Aluminiumhydroxide zorgt

ervoor dat boven de 200°C verkoelend kristalwater vrijkomt, hetgeen verbran-

ding van het plaatje voorkomt, of in ieder geval vertraagt. Bovendien is het

eindresultaat gladder, niet poreus, en mooi glanzend, precies zoals de latere

prothesekunststof.

Cavex Individual Trays: natuurgetrouwe
weergave die stand houdt.
De beproefde werking van de grijskleurige tray, standaarddikte 1,9 mm,

garandeert een optimale pasvorm, ook wanneer de lepel langer wordt bewaard.

De dimensionele stabiliteit is spreekwoordelijk en de snelle verwerking,

gekoppeld aan een gunstige prijs/prestatie ratio, maakt de Cavex Individual

Trays al vele jaren populair in tandtechnische laboratoria.

De Dental Baseplates, Uppers en Lowers, en de Individual Trays, Uppers en

Lowers, worden per 100 stuks in praktische, stevige dozen verpakt. De metalen

handles, die zich gemakkelijk in de nog warme substantie laten bevestigen,

worden standaard meeverpakt.

Cavex Dental Baseplates en Cavex Individual Trays worden geleverd door

uw depot. Voor nadere informatie over productsamenstelling en

–toepassingen kunt u contact opnemen met Cavex,

+31 23 530 77 00 - of www.cavex.nl


