
Dobbelt sikkerhed gør dig smilende!   

•  Dualhærdende

• God marginal pasform

• Let at fjerne

• Ét materiale med talrige indikationer 



DuoTemp™

Cavit* Fermit*

IRM*

DuoTemp er et dualhærdende, eugenolfrit, hvidt provisorisk fyldningsmateriale på basis af zinkilte 
og zinksulfat. DuoTemp giver en optimal beskyttelse mod indtrængning af bakterier, og det er et af 
de første alt-i-ét provisoriske materialer, der kan afbinde ved påvirkning af såvel lys som spyt. Den-
ne løsning giver større fleksibilitet, idet den tillader patienten at genoptage sine daglige gøremål 
med det samme. DuoTemp har desuden en behagelig duft, som glæder både tandlæge og patient.

Gennemskårne ekstraherede humane molarer blev fyldt med DuoTEMP og derefter nedsænket 
i farvestoffet methylenblåt for at påvise effekten af den marginale forsegling. DuoTEMP viste 
fremragende forseglingsegenskaber.
Kilde: Interne data  * Ikke varemærke for Coltène/Whaledent

marginal forsegling – en sammenligningDobbelt sikkerhed
• Dualhærdende 

Efter kun 40 sekunders lyspolymerisering kan patienten 
med det samme belaste materialet. Derefter vil Duo-
TEMP fortsætte automatisk med en total kemisk poly-
merisering pga. spyttets indvirkning.

• perfekt marginal forsegling pga. en let ekspansion 
Reducer indtrængning af bakterier

Ét materiale med mange indikationer
Forenkler lagerhold og valg af materiale

• Provisoriske fyldninger

• Provisorisk aflukning ved endodonti

• Provisorisk forsegling af præparationer til indlæg  
og onlays

Naturlig, tandlignende fornemmelse
DuoTEMP’s høje overfladehårdhed får det til at føles  
som en naturlig tand – det minimerer irritation og øger 
patientens komfort.

Yderligere fordele
•  Indeholder zinkilte og fluorid – det giver yderligere  

beskyttelse.

•  Eugenolfrit – ingen påvirkning af komposittens  
polymerisering

•  Radiopakt

Ordre-information
5830 DuoTEMP intro-æske 
 2 sprøjter á 5 g, Coltène separator 5 ml

5831 DuoTEMP enkeltpakning   
 1 sprøjte á 5 g

7090 DuoTEMP storpakning   
 5 sprøjter á 5 g

7235 Coltène separator, intra-oral, 5 g
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Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Én komponent uden sammenblanding. God retention i  
kaviteten. Let at fjerne.

Let, tidsbesparende applikation
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