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AT240 Cavex Alginate Container: met doseerschepje,

 conditioneert het poeder, gemakkelijk te openen en te sluiten.

AT530 Mengbakje voor de Cavex Alginate Mixer II.

AT511 Kunststof spatel voor de Cavex Alginate Mixer.

AT513 Kunststof roerstokje voor de Cavex Alginate Mixer.

AT040 Cavex alginaatbewaardoos, lucht- en vochtdicht.

AT076 Onbreekbare Cavex poederlepel met handige lange steel.

 Onbreekbaar Cavex waterbekertje met 4 maatstreepjes,

 geschikt voor orthodontie.

AT021 Cavex waterdoseerflacon, meer doseergemak.

 Water altijd op kamertemperatuur.

HA001 Cavex GreenClean, pH neutaal, reinigt trays, spatels en

 instrumenten.

Accessoires

AT511

Cavex adviseert normal set alginaten voor gebruik 

in de Cavex Alginate Mixer. Het apparaat mixt 

zeer intensief, waardoor de reactiesnelheid van de 

componenten hoger zal zijn. Het gebruik van fast set 

kan voor sommige tandartsen en indicatiegebieden 

een te korte verwerkingstijd geven.

AT076

AT513

AT530

AT040AT021

Het mooiste wat een pak alginaat kan 

overkomen, de Cavex Alginate Mixer

 Cavex Holland BV

Fustweg 5

2031 CJ Haarlem

The Netherlands

www.cavex.nl

Impression materials

vormen het begin van

veel tandheelkundige

behandelingen.

Kwalitatieve 

afdrukken geven de 

tandarts vertrouwen 

in een goed

eindresultaat. 

Cavex biedt een 

beproefde en 

vertrouwde lijn

alginaten, en 

hulpmiddelen,

ontwikkeld volgens 

de eisen van de 

dentale praktijk.

Your impression is

our concern

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 7700
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

PRODUCT FEATURES

volautomatisch

voorspelbaar

schoon

altijd een homogene

pasta, luchtbelvrij

tijdwinst
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Cavex alginaten en accessoires worden geleverd 

door uw dental depot. Voor nadere informatie over 

productsamenstelling en –toepassingen kunt u 

contact opnemen met Cavex, +31 23 530 77 00

of www.cavex.nl

Een perfecte afdruk is 
geen toeval.

Producten overzicht

AT240

HA001

AT520   Cavex Alginate Mixer II, incl 10 x 500 g Cavex Cream Alginate NS

AT521   Cavex Alginate Mixer II, incl 10 x 500 g Cavex CA37 NS

AT522   Cavex Alginate Mixer II, incl 10 x 500 g Cavex Impressional NS

AT523   Cavex Alginate Mixer II, incl 10 x 500 g Cavex ColorChange

AT524   Cavex Alginate Mixer II, incl 10 x 500 g Cavex Orthotrace

Modelwijzigingen voorbehouden
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De Cavex Alginate Mixer, gemaakt voor Cavex 

alginaat.

Het beste materiaal, Cavex alginaat, verdient het om 

perfect gemengd te worden. De volautomatische Cavex 

Alginate Mixer past uitstekend in het streven van Cavex om 

de tandarts de optimale pasta voor een perfecte afdruk te 

garanderen.

Van onzeker naar zeker.

Reproduceerbaarheid is een vereiste in moderne 

tandheelkunde. Handwerk levert kleine variaties in de pasta 

op, die invloed hebben op de kwaliteit en uithardingstijd 

van de afdruk. De Cavex Alginate Mixer doet z’n werk altijd 

op dezelfde manier. Die zekerheid heeft u.

Van een compromis naar een perfecte pasta.

Wie kan alle klontjes uit de pasta verdrijven, zonder dat 

luchtbelletjes ontstaan? Handmatig mengen leidt vaak tot 

een compromis tussen wat werkbaar en wat acceptabel is. 

Met de Cavex Alginate Mixer neemt u pas genoegen met 

een volstrekt homogene pasta.

Van minuten naar seconden.

De tijdwinst lijkt gering, maar zie het cumulatief. Het 

moeizame en tijdrovende proces van mengen wordt 

teruggebracht tot seconden.

Zoals ook de kunststof mengbeker schoon is in een 

handomdraai. De assistente zal de vrijgekomen tijd 

uitstekend kunnen benutten.

Van arbeidsintensief handwerk naar
een druk op de knop

Van rommelig naar strak.

Rondslingerende spatels, mengnappen en andere 

materialen behoren tot het verleden. De Cavex Alginate 

Mixer kan overal staan op slechts 

20x25 cm, staat ook tijdens het mixen stabiel, 

en ziet er strak uit.

Met de complimenten van het lab.

Daar kunt u op wachten, de reactie van het lab dat uw 

afdrukken betere resultaten opleveren dan ooit tevoren. 

Gipsparels bij het uitgieten komen niet meer voor.

Van poeder naar pasta in 10 seconden.

Bij de Cavex Alginate Mixer krijgt u een uitgebreide

gebruiksaanwijzing. De werking is echter zo eenvoudig 

dat het in een paar plaatjes kan worden uitgelegd.

Technische specifi caties Alginate Mixer

Voltage  AC 220 – 230 V, 50/60 Hz

Vermogen  220 W

Toerental  3.400 rpm

Timer  per seconde instelbaar 1 – 16 sec

Geheugenplaatsen Drie geprogrammeerde instellingen:
 8, 10 en 12 seconden.
 Ook zelf te programmeren.

Afmetingen  b x d x h = 205 x 250 x 285 mm

Gewicht  16 kg

F A C T S & F I G U R E S
Zo’n mooie, homogene
pasta zag u niet eerder.

Natuurlijk zijn er in de praktijk fantastische 

assistentes. Assistentes die kans zien om 

een mooie egale alginaatpasta te mengen, 

bijna zonderklontjes en luchtbellen.

Maar de assistente die het opneemt tegen de 

Cavex Alginate Mixer loopt het risico van 

een polsfractuur. De meervoudige, uiterst 

krachtige en snelle rotatie in de mixer, in 

verschillende richtingen, is onnavolgbaar.

Het resultaat is dat eveneens. Keer op keer 

een identieke, homogene pasta, zonder 

ongemengd materiaal, vrij van luchtbellen. 

En dan de mengtijd: 8 tot 12 seconden 

maximaal. Voor stug alginaat is de Cavex 

Alginate Mixer uiteraard helemaal ideaal.

De kennis en kunde om een goede afdruk 

te maken blijven dezelfde. Evenals de zorg 

om deze in een goed afgesloten zakje te 

bewaren voor het lab.

En uw assistente? Vraag het haar. 

Misschien is de Cavex Alginate Mixer ook 

wel het mooiste wat haar kan overkomen.

Doseer de hoeveelheid poeder en 

water volgens voorschrift.

Roer poeder en water licht door 

met het mengstaafje.

Sluit de mengbeker stevig. Plaats de gevulde en gesloten

mengbeker in de mixer.

Deksel goed dicht? 

Druk op de knop.

Met de speciale spatel op maat schept

u de alginaatpasta uit de beker.
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