
Alginaty Cavex
dla większej precyzji



Cavex Cream
Niedościgniona precyzja odwzorowania

Najnowszy alginat w ofercie Cavex jest niezwykle łatwy w mieszaniu 
i posiada gładką i kremową konsystencję. Ze względu na jego wyjątkową 
dokładność - 5µm oraz wytrzymałość na rozerwania, wyciski wykonane 
tą masą mogą być porównywalne do jakości, którą dają masy A-silikonowe.

   •   Najwyższa wśród alginatów dokładność odwzorowania na poziomie 5µm
   •   Wyjątkowa łatwość mieszania
   •   Gładka, kremowa konsystencja
   •   Formuła niepylącego proszku
   •   Przyjemny smak i kolor
   •   5-letnia data ważności
   •   Możliwość skanowania wycisku
   •   Dostępność w wersji szybkowiążącej (1 min.) 
        oraz standardowej (1,5 min.)

Cavex Orthotrace
Szybkowiążący alginat ortodontyczny

Ze względu na mocną konsystencję i bardzo krótki czas wiązania, alginat nie spływa do 
ust, dzięki czemu nie występuje odruch wymiotny u pacjenta. Przyjemne połączenie 
owocowego smaku i zapachu ułatwia pobieranie wycisków u dzieci.

   •   Bardzo krótki czas wiązania – 2min. 10 sek. łącznie z czasem mieszania
   •   Naturalny i przyjemny owocowy smak i zapach
   •   Elastyczny oraz odporny na rozrywanie i odkształcanie
   •   Łatwy w mieszaniu dzięki szybkiej absorpcji wody
   •   Mocna konsystencja

Cavex ColorChange
Alginat chromatyczny nowej generacji 
z 9-dniową stabilnością wymiarową

Produkt uzyskał imponujący wynik na poziomie 96% w rankingu Dental Advisor. Poprzez 
zmianę koloru sygnalizowany jest moment przejścia do kolejnego etapu pobierania 
wycisku.

   •   Stabilność wymiarowa aż do 9 dni
   •   Chromatyczny wskaźnik fazy
   •   Wysoka dokładność na poziomie 25µm
   •   Elastyczny, doskonały również dla ortodoncji
   •   Bezpyłowy
   •   Innowacyjny mechanizm wiązania
   •   Odporny na rozrywanie oraz odkształcanie
   •   Komfortowy dla pacjenta, czas w jamie ustnej – 1 min.
   •   Gładka powierzchnia

Butelka dozująca

Ułatwia odmierzanie odpowiedniej 
ilości wody, która będzie utrzymywać 
temperaturę pokojową. Dzięki temu 
czasy wiązania będą powtarzalne.

Cavex Green Clean

Wydajny preparat do czyszczenia łyżek z alginatów
i gipsu. Jest w 100% biodegradowalny, szybki, efektywny 
i bezpieczny. Świeży cytrynowy zapach, neutralne pH.

Cavex Alginate Adhesive

Klej do łyżek wyciskowych.

Cavex Alginate Container

Szczelnie zamykany pojemnik chroni masę 
przed wilgocią. Może być otwierany i zamykany 
przy użyciu jednej ręki.

Cavex Alginate Mixer II

Mieszalnik automatyczny pozwala
przygotować idealnie wymieszaną 
masę alginatową pozbawioną 
pęcherzyków powietrza.

Miska i szpatułka do mieszania

Elastyczna miska oraz sztywna 
plastikowa szpatułka ułatwiają mieszanie 
i uzyskanie jednorodnej konsystencji.
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Cavex Cream Alginate
najdokładniejszy na świecie!

System alginatów Cavex - wszystko czego potrzebujesz



specjalistyczne zaopatrzenie stomatologiczne

www.marku.pl

MARKU DENTAL Krawczyk sp.j.
42-226 Częstochowa, ul. Loretańska 31
tel. 34 367 00 00 • dental@marku.pl
www.marku.pl

Holenderska firma Cavex jest światowym liderem w produkcji alginatowych mas 
wyciskowych z ponad 100-letnią historią i ogromnym doświadczeniem.  Firma oferuje 
wyjątkowe masy alginatowe o nieosiągalnej dla innych jakości i precyzji odwzorowania. 
Najwyższą jakość produktów Cavex potwierdzają najwyższe oceny Dental Advisor. 

System alginatów Cavex oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie pobierania wycisków 
oraz zapewnia ich najwyższą jakość. Wspólną cechą prezentowanych alginatów jest ich 
wysoka odporność na rozerwania, możliwość dwukrotnego odlewania, a także 5-letni okres 
ważności.

60-letnie badania zaowocowały stworzeniem wyjątkowych mas wyciskowych 
o nieskazitelnej reputacji na całym świecie. Każdego dnia tysiące stomatologów korzysta 
z najwyższej jakości produktów Cavex. 
 

Odporność na rozerwania

Innowacyjny mechanizm

5-letni okres ważności

Cavex 
ColorChange

Cavex 
Orthotrace

Cavex Cream 
Alginate

Opakowanie 500g 500g500g

Ilość wycisków około 38 około 35około 35

Konsystencja elastyczna twardaelastyczna

9 dni 2 dni2 dni

25μm 50μm5μm

Kolor różowy fuksjafioletowy

Zapach mięta
guma

balonowa

Stabilność
wymiarowa

Odwzorowanie 
detali

owoce
leśne

wiązania


