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Van poeder
naar pasta

Stap A

Bewaar het alginaat

in de licht- en lucht-

dichte Cavex bewaar-

container. Zo is het

altijd in top conditie.

Roer het alginaat-

poeder eerst goed los.

Stap B

Strijk het Cavex

maatschepje af voor

de juiste hoeveelheid

poeder. Doseer hierbij

de juiste hoeveelheid

water op kamertem-

peratuur uit de

Cavex doseerflacon.

Stap C

Poeder en water in

de flexibele Cavex

mengnap. 10 secon-

den roeren tot al het

water is opgenomen.

Daarna met de spatel

stevig tegen de flexi-

bele wand strijken,

tot alle klontjes er

uit zijn en de pasta

mooi glad is.

Het recept voor een perfecte afdruk.
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Van pasta
naar afdruk

Stap D

Vul de lepel met de

alginaatpasta, geef

in de volle lepel de

occlusie aan met een

bevochtigde vinger.

Stap E

De tandarts plaatst

de lepel in de mond,

laat de pasta uithar-

den en trekt de lepel

met één snelle en

soepele beweging

weer uit de mond

van de patiënt.

Stap F

Lepel met afdruk

afspoelen onder koud

water en overtollig

water afslaan. De

afdruk desinfecteren.

Daarna opnieuw

afspoelen en op de

hand afslaan.

En dan de laatste

stap, naar het lab.

Doe de lepel met de

nog vochtige afdruk

in een plastic zakje,

zonder toevoeging

van water, natte

watten of andere

bevochtigers.

Sluit het zakje

luchtdicht af, zodat

de luchtvochtigheid

behouden blijft.

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 - Dental Customer Service, of www.cavex.nl
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