
SEAL TEMP 
Leírás 
A Seal Temp resin alapú ideiglenes ragasztó cement. 
Sokrétű használat ideiglenes cementként természetes fogakon vagy végleges ragasztóként koronák ragasztásához implantátumokon. 
A SEAL TEMP áttetsző bézs árnyalata tökéletesen alkalmazható ideiglenes ragasztóként az esztétikus elemekhez (héjjakhoz, 
onlay-khoz). Hosszú távon kiváló ellenállást biztosít a szájban lévő mechanikus erőkkel szemben. 
 
Fizikai tulajdonságok 
Vízben való oldhatóság: Elhanyagolható 
Radiopaq 
Rétegvastagság: < 20 μ 
Munka idő+ kötési idő 1 perc  
 
Biztonsági jegyzet 
Figyelmeztetés! 
A SEAL TEMP polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az orrnyálkahártyát, arra érzékeny 
személyeknél allergiás kontakt dermatitiszt okozhat.  
Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse át, és 
forduljon orvoshoz. 
Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés esetén 
pirosas kiütések jelenhetnek meg a bőrön. Ha bőrrel érintkezik, azonnal törüljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le 
szappannal és vízzel. 
Bőrérzékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz. 
Kerülje a szájnyálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa el az 
anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység 
továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. 
 
 
Óvintézkedések 
Kofferdam vagy megfelelő izoláció használata ajánlott. Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. 
Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget. 
 
Ellenjavallat 
A SEAL TEMP használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre. 
 
Használati utasítás 
Seal Temp, Dupla fecskendő 

1. Távolítsa el a sapkát a tubusról, nyomjon ki egy kis mennyiséget az anyagból, hogy meggyőződjön arról, hogy mind a két 
anyag egyforma arányban jön a tubusból.  

2. Csatlakoztassa a keverő csőrt a tubusra. 
3. Óvatosan nyomja meg a fecskendőt, de ne nagy erővel, hogy az anyag elkezdjen kifolyni. 

Nyomjon ki egy kis mennyiséget az anyagból, és vékonyan kenje bele az ideiglenes korona belsejébe.  
4. Tartsa a helyén az ideiglenes koronát.  
5. Távolítsa el a felesleget azonnal. 
6. Tartsa a keverő csőr végét a tubuson a következő használatig.  

Seal Temp, 2 fecskendő 
1. Mérjen ki két egyenlő részt egy keverő papírra az A és a B pasztából.  
2. Egy spatula segítségével keverje össze 10-15 másodpercig. 
3. Kenjen egy vékony réteget az ideiglenes korona belsejébe és tartsa a helyén a koronát.  
4. Távolítsa el a felesleget azonnal. 
 

 
Jegyzet 
A Seal-Temp megfelelő retenciót biztosít alacsony csonkok esetében. 
 
Tárolás és eltarthatóság 
25°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, a SEAL TEMP 24 hónapig felhasználható. Hosszú 



ideig ne tárolja hűtőszekrényben (pl.: éjszaka, hétvégén). Ha hideg az anyag, akkor merevebb az állaga. A könnyebb használat 
érdekében használat előtt 15 perccel hamarább vegye ki a hűtőszekrényből az anyagot. 

 
Kiszerelés 
STD-16 - 2 x 5ml dupla fecskendő + 20 db keverő csőr. 
ST-25 - 2 x 12.5g fecskendő (alap + katalizátor). 
 
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. 
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