
Cement tymczasowy o wyj¹tkowych w³aœciwoœciach 
- do d³ugotrwa³ego czasowego cementowania uzupe³nieñ protetycznych

Strzykawka samomieszaj¹ca 
typu Automix

SZPATU£KI

BLOCZEK DO MIESZANIA

KOÑCÓWKI MIESZAJ¥CE

Strzykawki do mieszania rêcznego

Zakres zastosowañ:

• do cementowania tymczasowych 
   uzupe³nieñ protetycznych lub sta³ych 
   elementów w przypadku ma³ej 
   powierzchni retencji,
• do cementowania d³ugoterminowych 
   uzupe³nieñ protetycznych 
   mocowanych na implantach.

Zalety:
• nie zawiera eugenolu, nie wchodzi w interakcjê z innymi materia³ami 
   stosowanymi w procesie leczenia, 
• wysoka si³a wi¹zania, optymalna retencja,
• ³atwoœæ usuniêcia uzupe³nienia bez ryzyka jego uszkodzenia,
• cement pozostaje w usuwanym uzupe³nieniu tymczasowym, opracowane 
   zêby pozostaj¹ idealnie czyste bez œladów cementu, 
• nie powoduje podra¿nieñ dzi¹se³ po usuniêciu czasowego uzupe³nienia,
• mo¿e byæ stosowany do zêbów ¿ywych,
• stosowany w cienkiej warstwie zapewnia wysoki efekt kosmetyczny,
• nieprzepuszczalny dla promieni RTG,
• idealny do implantów.
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Wy³¹czny dystrybutor w Polsce: 

Procedura kliniczna

Sprawdziæ dopasowanie, okluzjê 
i miejsca kontaktu: przeprowadziæ 
wszystkie czynnoœci przygotowuj¹ce

Nale¿y upewniæ siê, ¿e wnêtrze 
korony tymczasowej jest czyste i suche. 
Na³o¿yæ wymieszany cement 
bezpoœrednio do korony tymczasowej. 
Czas pracy: 45-60 sekund

Wysuszyæ i odizolowaæ przygotowany 
abutment 

Bezzw³ocznie osadziæ koronê 
i przytrzymaæ. Pocz¹tkowe wi¹zanie: 
90-120 sekund, charakteryzuje siê 
wyraŸn¹ faz¹ ¿elu. Podczas tej fazy 
nadmiar materia³u mo¿e byæ ³atwo 
usuniêty za pomoc¹ zg³êbnika lub 
próbnika periodontycznego

Wskazówki i porady
• w celu zmniejszenia retencji DentoTemp mo¿na 
   wymieszaæ z niewielk¹ iloœci¹ wazeliny,
• DentoTemp ³¹czy siê z wewnêtrzn¹ czêœci¹ korony 
   tymczasowej. Aby ponownie zacementowaæ 
   koronê nale¿y dodaæ materia³u DentoTemp, 
• do tymczasowego cementowania na odbudowie 
   kompozytowej, nale¿y odizolowaæ zrêb korony. 

Je¿eli DentoTemp nie jest u¿ywany 
w postaci strzykawki typu Automix, 
nale¿y wycisn¹æ równe iloœci bazy 
i katalizatora na bloczek do mieszania. 
Mieszaæ dok³adnie za pomoc¹ szpatu³ki 
przez 20 do 30 sekund. 

Koñcowe wi¹zanie cementu 
nastêpuje w czasie 3-4 minut 

OPAKOWANIA

2 strzykawki 10 ml (baza + katalizator)
+ 10 szpatu³ek + 1 bloczek do mieszania

2 strzykawki 5 ml + 20 bloczków do mieszania

1 strzykawka 5 ml + 5 koñcówek mieszaj¹cych

20 koñcówek mieszaj¹cych

DT-2.10

DTCA2-20

DTCA1-5

DTEM-20

DentoTemp strzykawki do mieszania rêcznego

DentoTemp strzykawki typu Automix

DentoTemp zestaw Intro Kit ze strzykawk¹ typu Automix

DentoTemp koñcówki mieszaj¹ce

DANE TECHNICZNE

W£AŒCIWOŒCI
WYMAGANIA

wg ISO 4049:2000 (E) DENTOTEMP (ITENA)

Wytrzyma³oœæ na œciskanie

Wytrzyma³oœæ na zginanie

Modu³ zginania 

Gruboœæ warstwy

Rozpuszczalnoœæ

Wch³anialnoœæ wody

Okres trwa³oœci

Czas pracy

Czas wi¹zania

34 MPa

60 MPa

 »100 000.0 MPa

14 µm

3.2 µg/mm³

3.2 µg/mm³

2 lata

1.5 minuty

3 minuty

50 MPa

50 µm

<7.5 µg/mm³

<40 µg/mm³

1.5 minuty

5 minut
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