
VacuFormerSystem i

Cavex Instant Stone
Een perfect gipsmodel in slechts 10 minuten

Veel tandartspraktijken hebben geen aparte techniekruimte en beschikken 

maar zelden over een gips(vacuüm)menger. Dit maakt het mengen van gips dan 

ook tot een gecompliceerde bezigheid. 

Cavex Instant Stone is een gipscomposiet waarmee in 

slechts 10 minuten een perfect model uitgegoten kan 

worden ter vervaardiging van bleeklepels, splints en 

mondbeschermers. Hierdoor zijn “behandelingen”, 

die normaal meerdere praktijkbezoeken vereisen, 

mogelijk in slechts 1 zitting. Cavex Instant Stone 

zorgt dus voor zowel een verhoging van de 

praktijkproductiviteit als een verbetering 

van de service naar de patiënt.      

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

Cavex streeft naar 

de verkoop van 

doordachte totaal 

systemen waarbij 

ieder los product 

onderdeel uitmaakt 

van een groter geheel. 

Door dit zogenaamde 

systeem denken biedt 

Cavex complete 

oplossingen die de 

tandheelkundige 

specialisten in staat 

stelt om de service 

graad naar hun 

patiënten aanzienlijk 

te verhogen. 

Your impression is

our concern
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VacuFormerSystemi
Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

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

Cavex Instant Stone  is een revolutionair gips composiet  waarmee in slechts 10 minuten 
perfecte modellen gegoten kunnen worden. Uitgeharde modellen  zijn zeer sterk en voelen 
aan als kunststof. Modellen gemaakt met Cavex Instant Stone hebben een prachtig glad 
oppervlak en beschikken over een ongekende slijtvastheid.

Dankzij een uniek en doordacht mengsysteem is Cavex Instant Stone niet alleen heel 
eenvoudig en snel te gebruiken en kan een gipsmodel snel en schoon worden vervaardigd.

De unieke formule van Cavex Instant Stone stelt de gebruiker in staat om zonder triltafel 
luchtbelvrije modellen te vervaardigen.

Schud het gips 
eerst goed los.

Verdeel het gips gelijkmatig 
over de afdruk. (Zorg ervoor dat het 

gips goed in de gehele afdruk loopt. Om 

dit te bevorderen kunt u met de afdruk 

zachtjes op tafel tikken.)

Haal het rode 
dopje van het 
flesje. Druk het 
flesje door de folie.

Giet vervolgens de gehele 
afdruk vol. 
(zie TIP)

Knijp de inhoud 
van het flesje leeg
in het bakje.

Gebruik het resterende gips 
om de Basetray te vullen.

Plaats het rode 
dopje als stop in 
de folie van het
bakje.

Plaats de afdruk ondersteboven 
in de Basetray.

Plaats duim op de 
rode stop en schud 
het bakje krachtig
gedurende 15 sec.

Na 10 minuten is het model 
voldoende uitgehard om uit 
de afdruk te halen.

Giet eerst een klein 
laagje gips recht-
streeks uit het bakje 
in de afdruk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cavex, +31 23 530 77 00 of www.cavex.nl
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TIP: Voor het maken van een bleeklepel, splint 

of mouth protector geniet het de voorkeur om 

alleen de “tandenkrans” uit te gieten.

Volg stap 1 t/m 8 en laat de tandenkrans gewoon 

uitharden. Zorg dat de afdruk wel mooi horizontaal 

ligt (waterpas) zodat er een mooie vlakke basis ontstaat. Randen/

scherpe kanten kunnen met een stanleymes weggesneden, of met 

een micromotor weggeslepen worden.

Assortiment:
VT010 4 x 18 (Instant Stone + Activator)
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