OliTemp
Tymczasowa przyjemnoŚć

Nowość
 długoterminowa estetyka
 wyjątkowe właściwości
mechaniczne
 naturalna fluorescencja

OliTemp

Informacje o produkcie

OliTemp esthetic
Nowoœæ wœród materia³ów do tymczasowej odbudowy protetycznej. Znacznie zwiêkszone proporcje wype³niacza wzglêdem katalizatora (10:1) pozwoli³y uzyskaæ doskona³¹ estetykê i wytrzyma³oœæ mechaniczn¹. Wszystkie id¹ce za tym cechy materia³u
przek³adaj¹ siê bezpoœrednio na zadowolenie lekarza i pacjenta,
co jest dla nas priorytetowe.

Estetyka i funkcjonalnoœć dla wymagających
Prowizoria wykonane z OliTemp esthetic wyróżnia wyjątkowa estetyka i naturalna fluorescencja w ka¿dych warunkach oœwietlenia, a niski wspó³czynnik sorpcji wody zapewnia trwa³oœć koloru. Dodatkowo dziêki odpowiedniej
wielkoœci cząsteczek wypełniacza powierzchnia uzupe³nieñ daje siê ³atwo
polerowaæ na d³ugo zachowuj¹c g³adkoœć. Lekarz oszczędza swój czas podczas
opracowywania uzupe³nienia, a pacjent docenia u³atwioną higienę podczas
u¿ytkowania.

Uzupełnienia z OliTemp esthetic spełniają
oczekiwania nawet najbardziej wymagających lekarzy i pacjentów

Doskonałe właœciwoœci mechaniczne
O walorach mechanicznych materia³u OliTemp esthetic decyduj¹ przede
wszystkim jego odpornoœæ na z³amania, wytrzyma³oœæ na œciskanie i zginanie
oraz elastycznoœæ. Optymalne wielkoœci poszczególnych parametrów sprawiaj¹, ¿e OliTemp esthetic jest bardzo wytrzyma³y na si³y dzia³aj¹ce podczas ¿ucia
zapewniaj¹c przy tym prawid³ow¹ okluzjê i oparcie dla zêbów s¹siednich.
Nawet rozbudowane mosty s¹ stabilne i zachowuj¹ doskona³¹ szczelnoœæ
brze¿n¹ zarówno w krótkim, jak i d³ugim czasie u¿ytkowania.

Most wykonany z materiału o optymalnych
właœciwoœciach mechanicznych (OliTemp
esthetic)

Most wykonany ze zbyt miękkiego materiału
stanowi zagrożenie dla zębów sąsiednich

Prosta aplikacja i przygotowanie uzupełnienia
OliTemp esthetic aplikowany jest do wycisku z automatycznego podajnika,
co zapewnia zawsze jednorodną konsystencję materiału. Uzupełnienia pozbawione są wówczas pęcherzyków powietrza, które mogłyby osłabić pracę
tymczasową i powodować pęknięcia. Kontrolowane utwardzanie chemiczne
materiału pozwala na wygodną aplikację w wycisku do jamy ustnej i wyjęcie,
usunięcie nadmiarów skalpelem lub nożyczkami w fazie elastycznej materiału,
a następnie ostateczne opracowanie narzędziami obrotowymi.

Nowość

Aplikacja OliTemp esthetic - zanurzona końcówka pozwoli uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza

Nowość

Nowość

Usuwanie nadmiarów skalpelem w elastycznej fazie twardnienia OliTemp esthetic
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Przygotowanie prowizorium

OliTemp

POSZCZEGÓLNE ETAPY PRZYGOTOWANIA PROWIZORIUM

1.

Sytuacja wyjœciowa przed preparacją.

2.

Pobranie wycisku sytuacyjnego masą silikonową lub alginatową.

3.

Preparacja wybranych zębów.

4.	Aplikacja OliTemp esthetic do wycisku.
5.
Umieszczenie wycisku z materiałem tymczasowym w jamie ustnej.

6.

Wyjęcie uzupełnienia tymczasowego OliTemp esthetic w fazie elastycznej.

7.
Usunięcie nadmiarów we wczesnej fazie twardnienia (skalpel, nożyczki).
8.	Opracowanie uzupełnienia narzędziami obrotowymi.
9.

Zamocowanie prowizorium na cemencie tymczasowym OliTemp C
(bez eugenolu).

10.

Usunięcie nadmiarów cementu.

11.

Ostateczna odbudowa porcelanowa po zacementowaniu.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmoœci Dr. Jerzego Pytko.

Od lekarza dla lekarza - przydatne wskazówki:
33

w przypadku, gdy podbudowa core build-up wykonana została z kompozytu należy ją odizolować wazeliną;

33

podczas aplikacji materiału tymczasowego do wycisku końcówka mieszająca powinna być cały czas zanurzona,
pozwoli to uniknąć zamykania pęcherzyków powietrza w uzupełnieniu;

33

twardnienie materiału w jamie ustnej pacjenta można kontrolować na nadmiarach, które wypłynęły z wycisku,
uchroni to przed zbyt wczesnym lub zbyt późnym usunięciem wycisku z materiałem z jamy ustnej pacjenta;

33

niewielką warstwę inhibicji tlenowej powstałej na uzupełnieniu tymczasowym można łatwo usunąć wacikiem
nasączonym alkoholem etylowym;

33

w celu nadania połysku gotowemu uzupełnieniu tymczasowemu można je polakierować system wiążącym OliBond;

Przygotowanie prowizorium
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OliTemp C

cement tymczasowy
Tymczasowe osadzanie prowizoriów
Cement na bazie tlenku cynku do osadzania tymczasowych
koron, mostów i licówek, a także do próbnego mocowania
ostatecznych prac protetycznych. Wystarczy bardzo cienki
film cementu (ok. 10µm), aby zapewnić optymalne wiązanie,
a praca będzie dzięki temu dokładnie dopasowana. Wysoka
wytrzymałoœć na œciskanie zapewnia idealną szczelnoœć brzeżną. Materiał jest mieszany i aplikowany bezpoœrednio z automatycznej strzykawki MiniMIX.

Optymalna retencja bez eugenolu
Właœciwoœci fizyczne cementu OliTemp C zapewniają bezpieczną retencję uzupełnień, pozwalając przy tym na łatwe
zdejmowanie i oczyszczanie filarów zębów, jak i prac protetycznych. Materiał nie zawiera eugenolu, co eliminuje ryzyko zaburzenia wiązania ostatecznych cementów kompozytowych
i kompozytów.

Non eugenol

Non eugenol
Non
eugenol

Nadmiary cementu OliTemp C można łatwo usunąć zgłębnikiem

OliFlow

płynny kompozyt
Indywidualizacja kształtu i koloru
OliFlow to płynny kompozyt œwiatłoutwardzalny, który oprócz
wypełniania drobnych ubytków, może być stosowany do korekty kształtu i koloru tymczasowych uzupełnień, aby nadać im
jeszcze bardziej indywidualny charakter.

Naprawa drobnych uszkodzeń
Do drobnych napraw uzupełnień tymczasowych oprócz
OliTemp esthetic 10:1 można również zastosować OliFlow. Doskonale dopasowany kolor pozwala na korektę powstałych pęcherzyków powietrza czy też naprawę pęknięć. Powierzchnię uzupełnienia należy jedynie zmatowić przed nałożeniem
materiału, nie trzeba stosować systemu wiążącego.

Doskonała kompatybilnoœć kolorystyczna kompozytu OliFlow
z OliTemp esthetic gwarantuje wykonanie estetycznej korekty
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Instrumenty

NARZĘDZIA FIRMY KOHLER
Spoœród szerokiej oferty instrumentów firmy Kohler wybraliœmy dla Państwa te, które znacznie ułatwiają zdejmowanie oraz
zakładanie stałych i tymczasowych uzupełnień protetycznych.

Dźwignia do atraumatycznego zdejmowania koron

Wiertło diamentowe
oraz frez Crown-Cut (Olident)

Specjalna dźwignia firmy Kohler to instrument pozwalający na precyzyjne i atraumatyczne zdjęcie korony ceramicznej lub
tymczasowej. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych zbijaków sprężynowych, procedura nie wymaga wysiłku
ani dużego nakładu pracy. Po odpowiednim nacięciu warstwy ceramicznej wiertłem diamentowym należy przeciąć
warstwę metalu specjalnym frezem z węglika spiekanego o równoległym kształcie częœci tnącej. W przygotowane
nacięcie należy wsunąć prostokątny stopień na końcu dźwigni i ostrożnie obracając w prawo i w lewo rozginać koronę,
aż do całkowitego oddzielenia metalu od powierzchni filaru.

Nacięcie warstwy ceramicznej wiertłem diamentowym o grubym nasypie (z zielonym
oznaczeniem)

Przecięcie warstwy metalu równoległym frezem z węglika spiekanego (nr 407 wg ISO
137 012)

Ostrożne obracanie dźwigni w płaszczyźnie
poziomej aż do całkowitego oddzielenia się
metalu od powierzchni filaru (Universal
nr 4306)

Kleszcze do chwytania stałych i tymczasowych uzupełnień protetycznych

Kleszcze do uzupełnień w obrębie szczęki (nr 7360).

Kleszcze do uzupełnień w obrębie żuchwy (nr 7354).

Kleszcze te ułatwiają zdejmowanie i nakładanie uzupełnień protetycznych w sytuacjach wymagających szczególnej
precyzji: próbne mocowanie, cementowanie tymczasowe i ostateczne. Wymienne nakładki silikonowe znajdujące się
w miejscu chwytnym kleszczy zapobiegają drobnym uszkodzeniom estetycznej powierzchni uzupełnień (rysy i zadrapania), a nawet ich bezpowrotnemu zniszczeniu (pęknięcia). Podczas mocowania uzupełnień ceramicznych zaleca się
stosowanie talku w celu uniknięcia zeœlizgiwania się kleszczy z powierzchni ceramiki.
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OliTemp
Tymczasowa przyjemnoŚć

OliTemp esthetic 10:1
1 kartusz 50ml, kolor A2
10 końcówek mieszających 10:1
KOD

OL 056

Pistolet 50 4:1/10:1
rozmiar tłoka do wyboru: 4:1, 10:1
KOD

OL 02022

Tłok 10:1 dostępny również osobno.

OliTemp C
1 strzykawka MiniMIX 5ml
5 końcówek mieszających
KOD

OL 052

OliFlow
1 strzykawka 2ml
3 końcówki mieszające
kolory do wyboru:
kolory
KOD

A1

A2

A3

OL 043

OL 042

OL 040

Uwaga! Przy³¹cz siê z nami do akcji i „b¹dŸ eco”!
Zadbaj z nami o œrodowisko!
Kupuj¹c wybrane produkty z naszej oferty mo¿esz zrezygnowaæ z papierowego opakowania. W zamian otrzymasz „rabat ekologiczny”. Zyskasz przyjazne i czystsze œrodowisko,
a dodatkowo zaoszczêdzisz pieni¹dze!

Twój Partner handlowy

Dołącz do nas na Facebook’u

OLIDENT
ul. Christo Botewa 1B
30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com
Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy w druku.

