
ELSOTEMP 
Leírás 
Zinc oxide és szintetikus ideiglenes cement, magától keményedő. Használat közben nem tágul. 
Eugenolmentes, nem gátolja a gyanták és a kompozitok polimerizációját.  
A fluorid leadás kariosztatikus. 
  
Biztonsági jegyzet 
Figyelmeztetés! 
Az Elsotemp Cink szulfátot tartalmaz ami irritálhatja a szemet. 
Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő 
vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz. 
Lenyelése veszélyes. Ne igyon semmit! Ne hánytassa magát, forduljon orvoshoz! 
 
Óvintézkedések 
Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt.  
 
Ellenjavallat 
Az Elsotemp használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a Cink szulfátra vagy bármely más 
összetevőre. 
 
Használati utasítás: 
Fecskendő 
Távolítsa el a védő kupakot a fecskendőről, az anyag vastagsága miatt lassan tekerje ki a fecskendőt az 
óramutató járásával megegyező irányban, hogy pontosan a szükséges cement mennyiséget kapja.  
Legyen türelmes: El fog tartani pár másodpercig amíg az anyagot ki tudja nyomni. Használat után az óramutató 
járásával ellenkezőleg tekerje vissza a fecskendőt, így megakadályozza, hogy az anyag kifolyjon.  Helyezze vissza 
a védő kupakot. 

Tégely 
Egy spatula segítségével vegye ki a szükséges mennyiséget. Zárja vissza a tégely tetejét használat után.  
 
Használat 
Spatulával helyezze be a cementet az üregbe, az anyag azonnal elkezd keményedni, ahogy nyállal érintkezik.  
Eltávolítani ultrahangos eszközzel vagy szondával lehetséges. 
 
Tárolás & Eltarthatóság 
Hűvös, száraz, jól szellőző, páramentes helyen tartandó. 12°C és 25°C között tárolja. Amennyiben, e feltételek 
mellett tárolja  az ELSOTEMP 48 hónapig felhasználható. 

Kiszerelés  
Három konzisztenciában érhető el: Szürke/Lágy – Fehér/Normál- Pink/Kemény  
Elsotemp – Dobozonként  3 x 28g fecskendő 
TPS-B (fehér) - TPS-R (pink) –  
Elsotemp – Dobozonként 6 x 28g tégely 
TPP-G  (szürke) - TPP-B (fehér) - TPP-R (pink)  
Elsotemp – 1 x 28g tégely 
TPP-G1  (szürke) - TPP-B1 (fehér) - TPP-R1 (pink)  
 
Fontos utasítások 
- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott. 
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak. 
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt. 
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná 

válik.  
 

Utasítás 



Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás 
szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, 
ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a 
szavatosságot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


