
Cavex Bite&White ABC-systeem  
Probleemloos bleken!

Een mooie glimlach is een van de meest aantrekkelijke 
kenmerken van mensen. Het streven naar witte tanden 
is dan ook de basis van een van de meest gevraagde 
cosmetische handelingen in de wereld.  

Anderzijds heeft het bleken van tanden ook een twijfelach-
tige reputatie vanwege de associatie met pijn en schade aan 
gezond tandweefsel. Is die reputatie terecht? Veel bleekpro-
ducten op de markt leveren inderdaad de vervelende zaken 
op waarvoor veel mensen bang zijn. Heel hoge concentra-
ties waterstofperoxide en te lage pH-niveaus zijn meestal de 
grootste schuldigen in die gevallen waarbij mensen een 
slechte ervaring hadden met het bleken van tanden. 

Cavex heeft het unieke ABC-bleeksysteem ontwikkeld, 
waarbij AB&C staan voor ‘Activeren’, ‘Bleken’ en ‘Conditio-
neren’. Met het volgen van die drie stappen staat Cavex 
garant voor een uiterst effectieve, veilige en bovenal pijnloze 
bleekbehandeling.

3 Eenvoudige stappen naar succes
Activeren is de eerste stap en hiervoor wordt Cavex 
Bite&White StainLess toegepast. Deze verfrissingspasta 
vervult twee functies. Dit product is verbluffend goed in staat 
om oppervlaktevlekken en tandplak te verwijderen, waarbij 
het bleekproduct in direct contact met het glazuur is. 
Cavex Bite&White StainLess heeft tevens de bijzondere 
eigenschap dat de pH-waarde in de mond wordt verhoogd 
en daarbij wordt een perfecte omgeving gecreëerd waarin 
de bleekbehandeling optimaal werkt. 
Bleken wordt gedaan met behulp van Cavex Bite&White, 
een bewezen, effectief en vooral veilige bleekgel met 16% 
carbamideperoxide (staat gelijk aan 6% waterstofperoxide). 
De toevoeging van natriumfl uoride werkt mee aan de 
versterking van het glazuur terwijl kaliumnitraat meehelpt om 
eventuele gevoeligheid te voorkomen. Bij een behandeling 
van slechts 30 tot 60 minuten is Cavex Bite&White al 

werkzaam; het is niet nodig om het langer in de mond te 
houden. Uitdroging van glazuur - die ook gevoeligheid kan 
veroorzaken - wordt zo voorkomen.
Conditioneren wordt uitgevoerd met Cavex Bite&White 
ExSense. Cavex Bite&White ExSense biedt een snelle en 
langdurige vrijwaring van gevoelige tanden dankzij een 
revolutionaire cocktail van hydroxyapatiet en een zogenaam-
de ‘hydro-dispersing clay’. De unieke eigenschappen van de 
‘hydro-dispersing clay’ zorgen voor een versnelde verspreiding 
en versterkte penetratie van het hydroxyapatiet. Dankzij de 
synergetische samenstelling van Cavex Bite&White ExSense 
dringt de hydroxyapatiet extra diep door in de tubuli en 
‘microscheurtjes’ in het glazuur. Dit betekent dat de gebie-
den die gevoeligheid veroorzaken, volledig worden afgeslo-
ten; tevens vindt er een kristallisatieproces plaats dat 
bijdraagt aan herstel van de micro-hardheid en het remine-
ralisatieproces versnelt. 

Je tanden bleken wordt “fun”
Met het Bite&White ABC-systeem heeft Cavex een veilig 
bleeksysteem ontwikkeld, dat garant staat voor fantastische 
resultaten zonder risico en zonder gevoeligheid. Vandaar het 
motto van Cavex: ‘Probleemloos bleken’.

GEEF UW PATIËNTEN 
EEN STRALEND 
WITTE LACH!

CAVEX 
BITE&WHITE

Innovatieve pH-neutrale 

thuisbleeksystemen 

onder úw regie

Cavex Bite&White Patient kit
Inhoud: 2 x 3 ml Cavex Bite&White, 
bewaardoosje, shade-guide en 
gebruiksaanwijzing

Cavex Bite&White Refi ll
Inhoud: 3 ml Cavex Bite&White 
en gebruiksaanwijzing

Cavex Bite&White Bulk
Inhoud: 10 refi lls à 3 ml Cavex 
Bite&White en gebruiksaanwijzing
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Cavex Bite&White Ready 2 Use
Inhoud: 6 voorgevulde bleeklepels 
à 3 ml bleekgel

Cavex Bite&White ABC Masterkit
Inhoud: 3 x 3 ml Cavex Bite&White, 
1x Cavex Bite&White StainLess,1x Cavex 
Bite&White ExSense, bewaardoosje, 
shade-guide en gebruiksaanwijzing

Cavex Bite&White ExSense 
Inhoud: 1 tube à 42 ml gel

Cavex Bite&White StainLess  
Inhoud: 1 tube à 35 ml  
pasta

Cavex Bite&White Ready 2 Use
Inhoud: 20 voorgevulde 
bleeklepels à 3 ml bleekgel

Innovatieve thuisbleeksystemen onder úw regie

E X T R E M E  C L E A N I N G  A C T I V A T O R

StainLess

B i t e & W h i t e

Promotie in uw praktijk

Om de optie bleken zo optimaal mogelijk in uw praktijk te 
kunnen communiceren heeft Cavex een baliedisplay en 
een wachtkamerposter ontwikkeld. 
Ook is er een patiënten folder beschikbaar waarin uw 
patiënt wordt geïnformeerd over bleken in het algemeen 
en het gebruik van Cavex Bite&White in het bijzonder.

Het Cavex Bite&White 

ABC-systeem

instructie video
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Cavex Bite&White  

S t a i n L e s s 
Reinigings- en activator pasta 

Cavex Bite&White StainLess is een pasta speciaal 
ontwikkeld voor het realiseren van een optimaal 
whitening resultaat. Deze verfrissende pasta heeft 
een dubbelfunctie.

 
Productkenmerken
•  Reinigt grondig en verwijdert vlekken
•  Veilig voor glazuur en dentine
•  Verhoogt pH van elementen en mond voor een 

optimale bleekbehandeling
•  Verrassend frisse smaak

een dubbelfunctie.

E X T R E M E  C L E A N I N G  A C T I V A T O R

StainLess
B i t e & W h i t e

Natuurlijk witte tanden laten uw patiënten weer 
stralend lachen
Een mooi gebit kan bijdragen tot een goede mentale en 
sociale gezondheid als gevolg van een positief zelfbeeld. 
Een natuurlijk wit gebit is snel binnen handbereik met het 
uitvoeren van een bleek-behandeling. Cavex Bite&White 
Professional Dental Whitening systemen zijn veilige 
tandenbleeksystemen die snel werken, gemakkelijk in 
gebruik zijn en uw patiënten weer stralend laten lachen.

Volgens Europese richtlijnen ontwikkeld
Alle Cavex Bite&White producten zijn ontwikkeld aan de 
hand van Europese richtlijnen en voldoen 100% aan de 
Europese wetgeving op tandbleek-middelen en kunnen 
derhalve vrij worden gebruikt.

Cavex Bite&White
Op maat gemaakte bleeklepels

Aan de hand van afdrukken en gipsmodellen worden 
de bleektrays vervaardigd die u aan uw patiënt 
verstrekt. 

Een goed passende bleektray en een thixotrope bleekgel 
zorgen ervoor dat de gel niet op plaatsen komt waar hij 
irritatie kan veroorzaken. Nadat u uw patiënt 
geïnstrueerd heeft, zal deze thuis de behandeling zelf 
uitvoeren; waar en wanneer het hem of haar uitkomt. 

Productkenmerken
•  Perfect vloeigedrag door unieke viscositeit, voorkomt 

irritatie
•  16% carbamide peroxide, effectief en veilig
•  Geschikt voor extrinsieke en intrinsieke verkleuring
•  Natriumfl uoride voor re-mineralisatie
•  Kaliumnitraat ter voorkoming van gevoeligheid
• Frisse mint smaak

Cavex Bite&White 
R E A D Y  2  U S E
Voorgevulde bleeklepels

Dit revolutionaire systeem werkt met bleeklepels die 
reeds zijn voorgevuld met bleekgel. Open de 
verpakking en stop de bleeklepel in de mond. 

Boven en onder worden gelijktijdig gebleekt, makkelijker 
kan niet! Voor Cavex Bite&White is een speciale hoog 
visceuse bleekgel ontwikkeld. Door een gelijkmatige 
verspreiding worden alle elementen in dezelfde mate 
gebleekt met een mooi egaal resultaat als gevolg.

Productkenmerken
•  Effectief met slechts 30 minuten per dag
•  Unieke hoog-viscose gel zorgt voor gelijkmatige 

verspreiding
•  Bio-compatibele “Dryfl ex” lepel wordt goed verdragen 

in de mond
•  6% waterstofperoxide (deels als carbamide peroxide), 

zorgt voor snelle activering
• Kaliumnitraat ter voorkoming van gevoeligheid
•  Frisse mint smaak
•  Minder draagcomfort dan custom made tray, maar net 

zo effectief en makkelijk voor tandarts en patiënt.  

Cavex Bite&White  
E x S e n s e
Perfecte oplossing voor gevoelige tanden

Cavex Bite&White ExSense biedt dankzij een 
innovatieve cocktail van hydroxyapatiet en ‘hydro-
dispersing clay’ snel en langdurig verlichting van 
gevoelige tanden. 

Productkenmerken
•  Door unieke samenstelling diepe penetratie 

in tubuli en microcracks
•  Voorkomt en vermindert gevoeligheid 
•  Versnelt het re-mineralisatie proces
•  Applicatie middels custom made tray of inmasseren 

met vingertop
•  Ideaal voor (onbeperkt) thuisgebruik door patiënt

Voorgevulde bleeklepels

Dit revolutionaire systeem werkt met bleeklepels die 
reeds zijn voorgevuld met bleekgel. Open de 
verpakking en stop de bleeklepel in de mond. 

Boven en onder worden gelijktijdig gebleekt, makkelijker 
kan niet! Voor Cavex Bite&White is een speciale hoog 
visceuse bleekgel ontwikkeld. Door een gelijkmatige 
verspreiding worden alle elementen in dezelfde mate 
gebleekt met een mooi egaal resultaat als gevolg.

Productkenmerken
•
•

•

•

•

Cavex Bite&White
T H U I S B L E E K S Y S T E M E N 

Natuurlijk witte tanden laten uw patiënten weer 
stralend lachen
Een mooi gebit kan bijdragen tot een goede mentale en 
sociale gezondheid als gevolg van een positief zelfbeeld. 
Een natuurlijk wit gebit is snel binnen handbereik met het 
uitvoeren van een bleek-behandeling. Cavex Bite&White 
Professional Dental Whitening systemen zijn veilige 
tandenbleeksystemen die snel werken, gemakkelijk in 
gebruik zijn en uw patiënten weer stralend laten lachen.

Volgens Europese richtlijnen ontwikkeld
Alle Cavex Bite&White producten zijn ontwikkeld aan de 
hand van Europese richtlijnen en voldoen 100% aan de 
Europese wetgeving op tandbleek-middelen en kunnen 
derhalve vrij worden gebruikt.

Veilig, effectief en 
gemakkelijk!

Vergelijking van twee tandbleekproducten voor thuisgebruik met 
verschillende toepassingsmethoden
Gurgan S*, Kutuk Z B, Koç Vural U, Yalcın Çakır F Hacettepe University, School of Dentistry, Dept. Restorative Dentistry, ANKARA, TURKEY

Doel: Vergelijking van de bleek effi ciency, bijwerkingen en 
perceptie van de patiënt van twee bleeksystemen met eenzelfde 
peroxide concentratie, maar verschillende toepassingsmethoden. 

Methode: Twintig vrijwillig meewerkende patiënten (7 mannen, 
13 vrouwen) 

Groep 1: voorgevulde bleeklepel, 6% waterstofperoxide 
(Bite&White Ready 2 Use, Cavex) 

Groep 2: Bleeklepel op maat, 16% carbamideperoxide 
(Bite&White, Cavex) 

Conclusie: Beide bleeksystemen waren effectief en veilig voor 
een tandbleekbehandeling (thuis) van 3 weken, waarbij slechts 
enkele bijwerkingen zoals tijdelijke tandgevoeligheid werden 
gemeld.

Groep 1 – Cavex Bite&White Ready 2 Use Groep 2 – Cavex Bite&White 

Microscoop opname voor 
en na het gebruik van Cavex 
Bite&White ExSense.
Van open naar bijna volledig 
afgesloten tubuli ten gevolge 
van kristallisering. 
Dr. Giacomo Derchi - 
University of Pisa - 2014

Cavex Bite & White 

voorgevulde bleekgel

Cavex Bite & White StainLess: Zuurtest

Na het poetsen met Cavex Bite &White StainLess, steeg de pH-waarde van 
6 naar 8,5. Als gevolg van een hogere pH-waarde wordt de waterstofperoxide
sneller afgebroken en verloopt het bleekproces dus ook sneller.

14

12

10

8

6

4

2

0

Phosphoric 
Acid

Speeksel

Soap
Sodium

hydroxide

C B&W

StainLess

Hydrochloric 
Acid

Tests 
uitgevoerd door 
de University of 
Indiana 2014

Cavex Bite & White StainLess: Slijtagetest

Afschuring van glazuur en dentine door Bite & White StainLess ligt ruim binnen de ADA-grenzen. 
Niet aanbevolen voor dagelijks gebruik; uitsluitend tijdens bleekbehandelingen

Relative Dentin Abrasion (RDA)Relative Enamel Abrasion (REA)
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