
Гладкият път към 

Вашето окончателно 
възстановяване

TEMPSMART™ DC
от GC

Двойно полимеризиращ 
композит за временни корони 

и мостове
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Временните възстановявания играят важна роля в стоматологията. Те не само защитават 

препарирания зъб, но осигуряват комфорт и естетика, докато пациетът Ви чака окончателното си 

възстановяване. GC представя нова технология чрез TEMPSMART DC, осигурявайки лесни временни 

възстановявания. TEMPSMART DC е първият временен материал без пластификатор, с двойно 

полимеризиране, разработен, за да направи работата на стоматолога по-лесна и по-приятна.

Предприемете УМНИЯ път
TEMPSMART DC може да бъде фотополимеризиран, което 
Ви предлага голямо предимство: да контролирате момента на 
втвърдяване и да оптимизирате окончателното полимеризиране. 
Това позволява по-лесна и ефикасна процедура, с която 
спестявате значително време. Фотополимеризирането 
също така подобрява фисическите качества на временното 
възстановяване, по-специално флексуралната му якост.

Изберете БЕЗОПАСНИЯ 
път
Дългите полимерни вериги формират 
полимерна мрежа с голяма плътност, 
водеща до изключително висока фрактурна 
здравина. Това го превръща в много 
подходящ материал за дълготрайни временни 
конструкции и многочленни мостове. 

Вземете ГЛАДКИЯ път
TEMPSMART DC се предлага в 1:1 дозираща 
система и не използва пластификатор в състава 
си. Това осигурява отлична полимеризация 
за твърда, гладка, незалепваща повърхност 
без почти никакъв инхибиращ слой. Ето защо, 
гингивата се възстановява по-добре и плаката 
се отстранява по-лесно.

Сравнение между стандартна 10:1 картуша с пластификатор 
(ляво) и резултат, постигнат с 1:1 картуша от TEMPSMART DC 
без пластификатор (дясно).

TEMPSMART DC от GC
Открийте последната иновация: 

здрава, бърза ... брилянтна!
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TEMPSMART DC време на процедурата в сравнение с някои конкуренти (мин)

 Време за работа  Време за втвърдяване в устата 
 Време за отстраняване  Окончателно втвърдяване
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Фрактурна якост 
в сравнение с конкурентни продукти (MPa∙m1/2 )

екстраорално 
фотополимеризиране
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TEMPSMART™ DC
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Поемете по КРАСИВИЯ 
път
TEMPSMART DC е наличен в 6 цвята, 
всички с естествена флуоресценция. 
Благодарение на интелигентната 
технология на пълнителя, той се полира 
лесно до значително голям блясък.

Изберете голям блясък, постигнат с ръчно полиране 
или индивидуализиране с OPTIGLAZE color - подсилено с 
наночстици покритие (GC).

П
р

едоставено от D
r. C

. Lam
p

son, Гер
м

ания

1. Начален изглед. 

2. Инжектиране на TEMPSMART DC в отпечатъка.

3. Отстраняване на отпечатъка 2’00”-2’30” след 
началото на смесване. Фотополимеризиране за 5 
сек на повърхност след премахване на излишъка.

4. След полиране: циментиране на моста с 
Freegenol или Fuji TEMP LT.

Бъдете горди с 
ЩАСТЛИВИ пациенти!

Голямата якост на фракуриране го 
превръща в идеален материал за 
дистални възстановявания 

1. Начален изглед. 

2. След инжектиране на TEMPSMART DC и 
поставянето му в устата, възстановяването е 
отстранено след 2’30” и фотополимеризирано.

3. Окончателно полиране в няколко стъпки.

4. Окончателно възстановяване с голям блясък.

Благодарение на нелепливата си 
повърхност, постигате красиви резултати 
само с няколко стъпки за полиране
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GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com 

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. “Будапеща” 92, aп. 4-3
Teл.  +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Изберете 

БЕЗОПАСНИЯ път

Голяма фрактурна 
якост за временни 
възстановявания, 

които остават

Вземете 

ГЛАДКИЯ път

Незалепващи 
възстановявания с голям 

блясък само в няколко 
стъпки

Поемете по 

КРАСИВИЯ път

Флуоресценция и 
дълготраен блясък за 
усмихнати пациенти

TEMPSMART DC, 48 ml картуша, 16 смесителни накрайници EEP 

Номер 12770 12771 12772 12773 12774 12775

Цвят A1 A2 A3 A3,5 B1 BW

TEMPSMART DC, 10 ml картуша, 10 смесителни накрайници EEP 

Номер 12776 12777 12778 12779

Цвят A1 A2 A3 B1

Свързани продукти

TEMPSMART DC от GC
Лекият път към Вашите възстановявания

FREEGENOL, G-ænial Universal Injectable, OPTIGLAZE color и UNIFAST Trad са търговски наименования на GC.
Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 и Structur 3 не са търговски наименования на GC.

Временно циментиранеИндивидуализиранеПоправкаРебазиране

Unifast III G-ænial Universal 
Injectable

OPTIGLAZE color FREEGENOL    Fuji TEMP LT

Предприемете 
ИНТЕЛИГЕНТНИЯ път

Кратка процедура 
благодарение на удобното 
си фотополимеризиране

Сваляне на корони

PLIERS


