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Cavex SiliconA bite, 

meteen perfect - altijd!

Een goed beetregistratie materiaal zou een plezier moeten 
zijn om mee te werken, ervoor moeten zorgen dat de 
registratie de eerste keer al perfect is - altijd. Dit kan alleen 
wanneer het materiaal gebruiksvriendelijk is, makkelijk kan 
worden bewerkt en uiteraard 100% nauwkeurig is.

Cavex SiliconA bite voldoet ruimschoots aan deze criteria. 
Het heeft een korte verwerking en setting tijd, beide slechts 
30 seconden en is zo hoog gevuld dat het een hardheid haalt 
van Shore D 40. In combinatie met een ideale thixotropie 
zorgt dit voor de perfecte beetregistratie. 
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Impression materials 

vormen het begin van 

veel tandheelkundige 

behandelingen. 

Kwalitatieve afdrukken 

geven de tandarts 

ver-trouwen in een 

goed eindresultaat.

Cavex biedt een 

beproefde en 

vertrouwde lijn 

siliconen en hulp-

middelen, ontwikkeld 

volgens de eisen van 

de dentale praktijk. 

Your impression is

our concern
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Unieke 

beetregistratietip

Assortment:
AS54 Cavex SiliconA bite 2 x 50ml cartridges
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De hardheid van Cavex SiliconA bite is Shore D 40, wat gelijk staat aan Shore A >94. 

Dit verzekerd een extreem accurate registratie van de occlusie, welke niet afneemt met 

het verstrijken van de tijd. Cavex SiliconA bite is erg goed te trimmen en te slijpen, wat 

betekend dat het ook voor een tandtechnieker een plezier is om mee te werken. 

De verwerking en setting tijd verzekeren een korte stoeltijd, daar beide maar 30 secon-

den in beslag nemen. In totaal duurt de gehele beetregistratie procedure dus slechts 1 

minuut, wat het comfort van de patiënt aanzienlijk verbeterd. De korte tijd die het mate-

riaal nodig heeft om hard te worden minimaliseert de kansen op onnauwkeurigheden.

Een belangrijke fase van de procedure is het aanbrengen van het materiaal op de tanden. 

De beetregistratietips zorgen voor een ideale, homogene laag van Cavex SiliconA bite op 

het beetoppervlak. Het thixotrope gedrag van het materiaal zorgt ervoor dat het ook op 

de goede plek blijft zitten. Cavex SiliconA bite vloeit makkelijk uit de cartridge, maar op 

het moment dat er geen druk meer op wordt gezet blijft het waar het zit. Dit voorkomt 

dat delen van het beetoppervlak ongedekt blijven en verzekerd een gelijkmatige 

verdeling. 

Cavex SiliconA bite bestaat uit zo’n hoog gevuld a-siliconen materiaal dat het zonder 

poeder zeer geschikt is om te scannen voor CAD/CAM. 

Voor meer informatie, neem contact op met Cavex: +31 23 530 77 00 of www.cavex.nl

Elk detail weergegeven
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