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Hygiëne is een

voorwaarde sine

qua non in de

dentale praktijk.

Cavex levert

daarvoor effectieve

en efficiënte

hulpmiddelen

die mens en

milieu niet

schaden.

Afgestemd op

de eisen van

tandartsen,

specialisten,

assistentes

en tandtechnici.

Your impression is

our concern

De perfecte desinfecteervloeistof voor alginaat en siliconen doodt bacteriën,

schimmels en virussen efficiënt, zonder het oppervlak van de afdruk aan te

tasten. Cavex ImpreSafe is een niet-toxische vloeistof zonder aldehyde, die

al binnen 3 minuten werkzaam is. Dankzij deze korte contacttijd

blijft het oppervlak van de afdruk 100% intact; het

eindresultaat wordt niet nadelig beïnvloed. Het

Cavex ImpreSafe-systeem is gebruiksvriendelijk

en bestaat uit 1 liter Cavex ImpreSafe, 

een desinfecteer container,

gripzakjes en een timer.

Een revolutionaire nieuwe desinfecteer- en 

reinigingsvloeistof voor alginaat-, polyether- en 

siliconenafdrukken. Veilig, snel en effectief.
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CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

Snel en

efficiënt

Geconcentreerd

Veilig

Compleet

systeem

Betrouwbaar

en zeker

Assortiment:
HA053  Cavex ImpreSafe Starterkit

HA050 Cavex ImpreSafe Desinfecterende vloeistof

HA020  Cavex ImpreSafe Container

Binnen slechts 3 minuten doodt Cavex ImpreSafe bacteriën, schimmels en virussen.

Vanwege de korte contacttijd en de unieke samenstelling heeft Cavex

ImpreSafe - in tegenstelling tot andere desinfecterende vloeistoffen - geen

negatief effect op het oppervlak van de afdruk.

Cavex ImpreSafe is een concentraat en vraagt weinig opslagruimte. 30 ml Cavex

ImpreSafe is voldoende voor 1 liter desinfecterende vloeistof. Dus: 1 fles

Cavex ImpreSafe staat gelijk aan 33 liter kant-en-klare desinfecterende

vloeistof. De fles is voorzien van een gemakkelijk te gebruiken doseersysteem.

Cavex ImpreSafe is 100% aldehydevrij, zodat deze niet-toxische vloeistof uiterst

veilig in gebruik is. Cavex ImpreSafe heeft een aangename, neutrale geur.

Cavex ImpreSafe wordt als compleet systeem geleverd. Het systeem omvat 1

liter Cavex ImpreSafe desinfecterende vloeistof, een desinfecteer container,

gripzakjes, een timer en een protocol.

Cavex ImpreSafe is uitvoerig getest door toonaangevende laboratoria (kijk op

www.cavex.nl voor de officiële testrapporten) en heeft zich bewezen als een

betrouwbare en uiterst efficiënte desinfecteer vloeistof. Het product voldoet

aan de DGHM-richtlijnen en aan de normen EN 1040, EN 1275, EN

13727, EN 13624, EN 14561 en EN 14562.

Cavex ImpreSafe en accessoires worden geleverd door uw dental depot. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cavex, 

+31 23 530 77 00 of www.cavex.nl
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Cavex ImpreSafe; reiniging- en desinfecteervloeistof

voor alginaat- en siliconenafdrukken.
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