
Samowytrawiaj¹cy, samoadhezyjny cement kompozytowy

CIENKIE KOÑCÓWKI 
WEWN¥TRZUSTNE

ULTRA CIENKIE KOÑCÓWKI 
WEWN¥TRZUSTNE (DOKANA£OWE)

WSKAZANIA

• do cementowania wk³adów koronowo-korzeniowych, koron, 
   mostów, wk³adów i nak³adów,
• wysoka adhezja do szkliwa, zêbiny, metali, ceramiki, cyrkonu 
   oraz kompozytów.

Si³a wi¹zania do zêbiny

Ultra cienka warstwa cementu

Wyniki otrzymane na podstawie 
badañ laboratoryjnych

Na podstawie danych opublikowanych 
przez producentów
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TM

TM

TM

Zalety:
• wszystko w jednym!
   wytrawiacz + primer + bond + cement
• wyj¹tkowa si³a wi¹zania
   - dla szkliwa: 20 MPa
   - dla zêbiny: 15 MPa
• Dual cure: œwiat³o- i chemo-utwardzalny 
   - zapewnia polimeryzacjê w miejscach 
   niedostêpnych dla œwiat³a lampy 
   - zoptymalizowana postaæ ¿elu pozwala 
   na ³atwe usuniêcie nadmiaru materia³u
• 2 rodzaje wewn¹trzustnych koñcówek
   cienkie i ultra cienkie (dokana³owe) koñcówki
• nie powoduje nadwra¿liwoœci pozabiegowej

• stosowany w ultracienkiej warstwie 
   (10 µm)
• nierozpuszczalny w œrodowisku jamy 
   ustnej
   - doskona³e uszczelnienie
• daje kontrast w promieniach RTG 
   (250% Al)
• uwalnia fluor
• mo¿e byæ stosowany do ¿ywych zêbów
• dostêpny w dwóch odcieniach: 
   uniwersalnym A2 oraz Transparentnym
• stabilnoœæ koloru w czasie 
• przechowywanie w temperaturze 
   pokojowej 
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Wy³¹czny dystrybutor w Polsce: 

Procedura kliniczna

Sytuacja po preparacji, 
przed cementowaniem

Nadmiar materia³u naœwietlaæ 
lamp¹ LED przez 3-4 sekundy 
a nastêpnie go usun¹æ

Na³o¿yæ materia³ TotalCem 
do uzupe³nienia protetycznego

Naœwietlaæ lamp¹ przez 20 sekund. 
TotalCem jest ¿ywic¹ chemo i œwiat³outwardzaln¹.
Podwójny mechanizm wi¹zania gwarantuje
ca³kowit¹ polimeryzacjê tak¿e w miejscach
niedostêpnych dla œwiat³a lampy.

Wskazówki i porady
• przed aplikacj¹ TotalCem zêbina musi byæ sucha, 
   ale nie przesuszona,
• w przypadku wk³adów i nak³adów zaleca siê 
   wytrawienie brzegów szkliwa kwasem fosforowym 
   aby zwiêkszyæ si³ê wi¹zania (nale¿y uwa¿aæ,
    aby kwas nie zosta³ rozprowadzony na zêbinê),
• przed cementowaniem wk³adu koronowo-
   korzeniowego starannie oczyœciæ kana³ korzeniowy 
   z pozosta³oœci gutaperki i wype³nienia kana³owego,
• podczas osadzania wk³adów ceramicznych lub 
   koron cyrkonowych w celu zwiêkszenia si³y 
   wi¹zania mo¿na zastosowaæ kwas fluorowodorowy 
   (od 1 do 3 minut), przemyæ dok³adnie, wysuszyæ 
   a nastêpnie zaaplikowaæ silan.

Osadziæ uzupe³nienie protetyczne 
i przytrzymaæ przez 30 sekund

Efekt koñcowy

OPAKOWANIA

Strzykawka typu Automix 8 g + 10 koñcówek mieszaj¹cych 
+ 10 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych 
+ 10 ultra cienkich koñcówek wewn¹trzustnych

Strzykawka typu Automix 8 g + 10 koñcówek mieszaj¹cych 
+ 10 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych 
+ 10 ultra cienkich koñcówek wewn¹trzustnych

25 koñcówek mieszaj¹cych 
+ 25 cienkich koñcówek wewn¹trzustnych

25 koñcówek mieszaj¹cych 
+ 25 ultra cienkich koñcówek wewn¹trzustnych

TTLCEM-TR

TTLCEM-A2

DCE-50

DCEXF-50

TotalCem w odcieniu transparentnym

TotalCem w odcieniu uniwersalnym A2

Koñcówki wewn¹trzustne cienkie

Koñcówki wewn¹trzustne ultra cienkie

Co s¹dz¹ o TotalCem francuskie 
czasopisma stomatologiczne?

"£atwe cementowanie jednak istnieje" 
- Information Dentaire

"Dobrze przemyœlany produkt 
dla wygody dentysty" 

- Clinic 

Si³a wi¹zania do stopów 

metali (Rexillium)

Gruboœæ warstwy

Kontrast w promieniach 

RTG, % Al

Skumulowane uwalnianie 

fluoru (1 tydzieñ)

Czas pracy

Czas wi¹zania

DANE TECHNICZNE

Wytrzyma³oœæ na œciskanie

Wytrzyma³oœæ na zginanie

Wch³anialnoœæ wody 

Rozpuszczalnoœæ 

180 MPa

170 MPa

12 µg/mm³

7 µg/mm³

15 MPa

10 µm

250

40 ng/cm³

2 min

3,5 min

Si³a wi¹zania 
do niewytrawionego szkliwa

Si³a wi¹zania 
do niewytrawionej zêbiny 

20 MPa

20 MPa
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