
Cool Temp® 

®

®

®

0 50 100 150 200 250 300

TempoSIL 2

TempoSIL

TempoSIL 2

TempoSIL

TempoSIL 2

TempoSIL

93
45

 R
O

  1
1.

11

Cartuşe 
5800 Cool Temp® Starter Kit 
 Cool Temp® cartuş,  
 A2, A3.5  2 × 50 ml
 vârfuri aplicatoare albastre  20 buc.
 SYNERGY® D6 Flow A2/B2  1 × 2.3 g  
 SYNERGY® D6 Flow A3.5/B3  1 × 2.3 g 
 Vârfuri  pentru aplicare   4 buc.

5805 Cool Temp® Single Pack 
 Cool Temp® cartuş A2  1 × 50 ml
 vârfuri aplicatoare albastre  10 buc.

5810 Cool Temp® Single Pack 
 Cool Temp® cartruş A3.5  1 × 50 ml
 vârfuri aplicatoare albastre  10 buc.

5815 Cool Temp® Single Pack 
 Cool Temp® cartruş A1  1 × 50 ml
 vârfuri aplicatoare albastre  10 buc.

3686 TempoSIL 2 Trial Pack 
 1 × TempoSIL 2 dentină 5 ml; 
 1 × TempoSIL 2 alb 5 ml 
 15 × vârfuri aplicatoare maro lungi subțiri 

6727 TempoSIL 2 dentină Intro Kit 
 2 ×  TempoSIL 2 dentină 5 ml; 
 15 × vârfuri aplicatoare maro lungi subțiri 

6729 TempoSIL 2 alb Intro Kit 
 2 × TempoSIL 2 white 5 ml; 
 15 × vârfuri aplicatoare maro lungi subțiri 

6728 TempoSIL 2 dentină Refill 
 4 × TempoSIL 2 dentină 5 ml

6730 TempoSIL 2 alb Refill 
 4 × TempoSIL 2 alb 5 ml 

6749  Mixing Tips/Oral Tips 
 40 ×  vârfuri aplicatoare maro lungi subțiri 

Seringi 
5820  Cool Temp® refill pentru seringi 
 Cool Temp® seringă A1  2 × 5 ml
 vârfuri aplicatoare maro  8 buc.

5824  Cool Temp® syringe Refill 
 Cool Temp® seringă A2  2 × 5 ml
 vârfuri aplicatoare maro  8 buc.

5825  Cool Temp® syringe Refill 
 Cool Temp® seringă A3.5  2 × 5 ml
 vârfuri aplicatoare maro  8 buc.

Accesorii 
SYNERGY®D6 refill-uri 
8450  A2/B2, 3 vârfuri  1 × 2.3 g
8451  A3.5/B3, 3 vârfuri  1 × 2.3 g
8469  SYNERGY®D6 Flow  
 vârfuri curbe pentru aplicare  20 buc.

6900  Coltène® dispenser 50 / 75 ml  1 buc.

7774  vârfuri aplicatoare albastre  40 buc.

6748  vârfuri aplicatoare maro  40 buc.

7235  separator  
 (pentru utilizare intra-orală)  1 × 5 ml

Formulare pentru comandă

TempoSIL 2 Garantează o adeziune optimă pe di-

ferite suprafeţe, precum şi o integritate marginală 

superioară. 

Elasticitatea perfect echilibrată a formulei Tempo-

SIL 2 asigură îndepărtarea fără probleme a excesu-

lui de ciment temporar. 

Pentru aplicări estetice, TempoSIL 2 este disponi-

bil acum în 2 nuanţe diferite: alb şi dentină. 

Aspect estetic superior 
• 3 nuanţe Vita™ fluorescente 

Uşor de utilizat 
• Contracţie redusă = o mai bună adaptare marginală

• Caracteristici superioare de şlefuire 

Polimerizare la rece 
• Temperatura scăzută = nu lezează şi nici nu irită ţesutul pulpar 

www.coltene.com
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Adeziune sigură 

Integritate marginală superioară 

Evaluarea penetrării vopselei în coroanele provizorii cimentate 
cu TempoSIL 2 după 2 săptămâni de păstrare în apă la o 
temperatură de 37 °C, urmată de 24 de ore de penetrare a 
vopselei. *

Etanşeitatea marginală superioară a TempoSIL 2 previne penetra-
rea vopselei şi minimizează erodarea locală.

Formula inovatoare a TempoSIL 2 conferă retenţie  
micro-mecanică pe diferite suprafeţe.*

adeziune relativă exprimată  în %

Metal 

Dentină 

Zirconiu 

*măsurători interne.

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
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Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
Tel +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

Dentex Trading SRL  
Tel. 021 256 91 33 

Helios Medical & Dental  
Tel. 021 408 71 04 

MEDIDENT EXIM  
Tel. 0268 31 55 44; 0268 31 22 02

SaniDent  
Tel. 021 308 57 51

SC Tehnical Dent SRL  
Tel. 021 230 33 64 
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Material cu mixare automată pentru coroane & punți temporare

PACIENTUL RăMâNE CALM 

Temperatura scăzută de polimerizare a 

Cool Temp® Natural nu lezează şi nici nu 

irită pulpa, astfel încât pacientul nu resim-

te niciun fel de disconfort. 

Realizarea facilă prin utilizarea Cool Temp® 

Natural permite de asemenea scurtarea 

timpului de şedere pe scaunul stomatolo-

gic pentru pacient.

STOMATOLOGUL RăMâNE CALM 

Utilizând Cool Temp® Natural nu trebuie să 

vă faceţi griji în ceea ce priveşte realizarea 

unor restaurări provizorii predictibile şi 

precise, fără corecturi majore.

O fază elastică optimizată permite 

materialului să fie îndepărtat foarte 

uşor după un timp scurt de menţinere 

în cavitatea bucală. Stratul inhibitor este 

curăţat rapid. Rezultatul este o restaurare 

provizorie exactă care poate fi finisată şi 

lustruită fără efort. 

MIXARE AUTOMATă FACILă 

Cool Temp® Natural este livrat convenabil 

într-un cartuş cu mixare automată de 

50 ml care se adaptează perfect noului 

dispenser standard 1:1/2:1. Livrăm şi 

varianta în seringă de 5 ml cu mixare 

automată.

Livrarea în varianta cu mixare automată 

este simplă, aduce o economie de timp, 

se evită murdăria şi se asigură în mod 

constant un material omogen. 

• Aplicare fără efort

• Încărcare precisă, directă a matricei

• Mai puţin exces de material = risipă minimă

• Nu este necesar un dispenser

• Ideal pentru coroanele individuale 

• Anterior preparării dintelui, se efectuează 

o amprentă. Apoi se prepară dintele aşa 

cum este necesar.

Gutiera modelată prin termo-vacuum realizată pe 
un model de studiu este umplută cu Cool Temp® 
Natural.

Gutiera modelată prin termo-vacuum umplută cu Cool 
Temp® Natural este plasată în cavitatea bucală în decurs 
de 35 s. Excesul de material trebuie îndepărtat utilizând 
un instrument din plastic.

După 30-45 s de menţinere intra-orală, Cool Temp® 
Natural poate fi îndepărtat. Dacă este necesar, 
restaurarea provizorie poate fi verificată pentru a 
stabili dacă se adaptează corespunzător.

După îndepărtarea restaurării provizorii din ampren-
ta preliminară sau de pe dintele preparat, se poate 
trece la îndepărtarea excesului de material şi prepa-
rarea suprafeţei prin utilizarea instrumentelor rotative. 
Stratul inhibat de oxigen de la suprafaţa restaurării 
provizorii Cool Temp® Natural ar trebui îndepărtat 
utilizând alcool.

SYNERGY®D6 Flow este ideal pentru a umple goluri, 
pentru a finisa marginile şi pentru a îmbunătăţi con-
tactele.

În decurs de doar câteva minute este realizată o 
restaurare provizorie exactă.

• Amprenta se încarcă cu Cool Temp® Natu-

ral şi se plasează deasupra dintelui prepa-

rat (35 s).

• După 30-45 s de menţinere în cavita-

tea bucală este îndepărtată restaurarea 

provizorie Cool Temp® Natural. Va avea o 

consistență elastică fermă şi va putea fi 

scoasă foarte uşor.

• Restaurarea protetică finalizată, după 

preparare şi lusturire. 

SFAT UTIL: 
Pentru a simplifica şi mai mult scoaterea restaurării provizorii, izolaţi 

dintele preparat cu Coltène® Separator înainte de plasarea Cool 

Temp® Natural.

Ajustări simple: 
Utilizaţi Synergy® D6 Flow pentru a umple golurile, pentru a finisa 

marginile şi pentru a îmbunătăţi contactele.
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Material cu mixare automată pentru coroane  
& punți temporare
Timp de priză intraorală 

minim

minim

maxim

maxim

Material cu mixare automată pentru coroane  
& punți temporare
Timp de priză 

secunde

Până la 75 % mai puţin timp de menţinere  
în cavitatea bucală

Mai rapid decât mărcile de top 

secunde
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Cool Temp® este o marcă înregistrată a Coltène/Whaledent. 
* Toate celelalte mărci nu sunt mărci înregistrate ale Coltène/Whaledent.

Aplicare clinică

PAS CU PAS

SERINGA DE 5 ML CU MIXARE AUTOMATă STUDIU 

CAz CLINIC - DR. AMON GAbRIEL SANDER, SCHRUNS, AUSTRIA

Un singur ciment temporar 
pentru diferite suprafeţe şi 
indicaţii terapeutice

- Adeziune sigură a restaurărilor provizorii la 

structura naturală a dintelui, la materialele  

pentru restaurări de bont şi la aliajele metalice, 

precum şi la zirconiu

- Aplicare facilă şi îndepărtare la fel de simplă

- Timp de priză rapid

- Două nuanţe pentru aplicaţii estetice 

Aplicaţi TempoSIL 2 direct în 
restaurare utilizând capătul oral.

După ce a făcut priză, îndepărtaţi 
excesul de ciment TempoSIL 2.

Restaurarea provizorie cimentată

Îndepărtare fără a lăsa nici un fel 
de reziduuri.

Îndepărtare fără  
probleme


