
Final restorasyonlarınıza

sorunsuz gidiş

TEMPSMART™ DC
 GC’den

Geçici kuron ve köprüler için 
dual-cure  rezin



GC’den  TEMPSMART DC 
 

en yeni teknolojiyi keşfedin: 
güçlü, hızlı ... büyüleyici! 

Geçici restorasyonlar, restoratif diş hekimliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Prepare edilmiş dişleri sadece 

korumakla kalmaz, aynı zamanda nihai restorasyonu bekleme aşamasında hastaya konfor ve estetik sağlar. 

GC TEMPSMART DC' nin sunduğu yeni teknoloji ile geçici materyaller daha mükemmel hale gelmiştir. 

TEMPSMART DC, diş hekiminin çalışmalarını daha kolay ve keyifli hale getirmek için tasarlanmış, 

plastifiyan içermeyen ilk dual-cure geçici restorason materyalidir.

AKILLI Gidiş
TEMPSMART DC, büyük avantajlar sunan ışıkla polimerizasyon özelliğindedir: 
sertleşme anını kontrol edebilirsiniz, son polimerizasyon en uygun hale 
getirilmişitir. Bu, daha kolay ve daha verimli bir uygulama sağlayarak size  
zaman kazandırır. Işıkla polimerizasyon ayrıca geçici restorasyonun fiziksel 
özelliklerini ve bükülme direncini artırır.     

Işık cihaznı ile polimerizasyon

TEMPSMART DC ile  rakip ürün karşılaştırması (dk.) 

TEMPSMART DC 

Ürün A

Ürün B

Ürün CC

Ürün D
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Çalışma süresi Ağızda sertleşme süresi Çıkarma süresi 
 Sonpolimeriza
syon 

GÜVENLİ Gidiş
Uzun polimer  zincileri yüksek yoğunluklu polimer ağı 
oluşturarak son derece yüksek  kırılma dayanımı sağlar.
Bu sayede malzeme uzun süreli geçiciler ve uzun köprüler için 
idealdir.
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Kırılma tokluğu 

Rakip ürün karşılaştırması (MPa∙m1/2 ) 
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SORUNSUZ Gidiş
TEMPSMART 1: 1 dağıtım sisteminde sunulmaktadır ve bileşimde 

plastifiyan yoktur. Bu da hiç inhibisyon tabakası olmayan sert, pürüzsüz, 

yapışkan olmayan yüzeyler için mükemmel bir polimerizasyon sağlar. Bu, 

dişetinin hızlı iyileşmesini ve  plakların kolayca uzaklaştırılmasını sağlar.

Klasik plastifiyan içeren10:1 kartuşun (solda), 1:1  plastifiyan
TEMPSMART DC kartuş (sağda) karşılaştırması 



TEMPSMART™ DC 

Yüksek kırılma dayanımı sayesinde

posterior köprüler için idealdir 

1. Başlangıç durumu

2. TEMPSMART DC’ nin  ölçüye uygulanması
3. Uygulamadan 2’00 ”- 2’30” sonra ölçüden 

çıkarılması. Fazlalıklar alındıktan sonra yüzey 
başına 5 sn. ışıkla sertleştirme

4. Polisajdan sonra: Freegenol veya Fuji TEMP LT 
siman kullanarak köprünün simantasyonu
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MÜKEMMEL Gidiş
TEMPSMART DC,doğal fluoresens özellikte
6 farklı renkte mevcuttur. Akıllı doldurucu

teknolojisi sayesinde dikkat çekici derecede 

yüksek parlaklıkta polisaj kolaylığı sağlar..

Nano doldurucu ile güçlendirilmiş OPTIGLAZE Color (GC) 

veya manuel polisaj yöntemlerinden birini seçebilirsiniz.

Hastanızın mutluluğunun keyfine varın

Yapışkan olmayan yüzeyi sayesinde,

birkaç polisaj aşaması ile mükemmel sonuç

1. Başlangıç durumu

2. TEMPSMART DC uygulanır, ağza yerleştirildikten
2’ 30” sonra restorasyon ağızdan çıkarılır ve ışıkla

sertleştirilir.
3. Sadece birkaç adımda restorasyonun nihai polisajı

yapılır.
4. Sonuç olarak; yüksek parlaklıkta nihai geçici

restorasyonlar
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GC'den 

AKILLI Gidiş

Uygun 1$1kla 

sertle$tirme sec;:enegi 

sayesinde k1sa 

uygulama sOresi 

ilgili 0runler 

Re basing 

Unifast Ill 

TEMPSMART DC 
     Final restorasyonlarınıza sorunsuz gidiş

GOVENLi Gidiş

Dayan1kl1 gec;:iciler ic;:in 
yUksek kmlma toklugu 

SORUNSUZ Gidiş 

Birkac;: ad1mda 90k parlak 
restorasyonlar 

Tamir Karakterizasyon Geçici Simantasyon 

MOKEMMEL Gidiş 

Fluoresens ozelligi ve 
uzun sure kal1c1 

parlakl191 ile 
gOIOmseyen hastalar 

Kuron Sökücü

G-a:mial Universal 
Injectable 

OPTIGLAZE color FREEGENOL Fuji TEMP LT PLIERS 

Freegenol, G-a:inial Universal Injectable, OPTIGLAZE color, FREEGENOL, Fuji TEMP LT, UNIFAST Trade ve PLIERS GC'nin ticari markaland1r. 

GC EUROPE N.V. 

Head Office 
Research park 
Haasrode-Leuven 1240 
lnterleuvenlaan 33 
B-3001 Leuven 
Tel. +32.16.74.10.00 
Fax. +32.16.40.48.32 

info.gce@gc.dental 
http://www.gceurope.com 

GC UNITED KINGDOM Ltd. 

Coopers Court 
Newport Pagnell 
UK-Bucks. MK16 8JS 

Tel. +44.1908.218.999 
Fax. +44.1908.218.900 
info.uk@gc.dental 
http://uk.gceurope.com 
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