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CORE D

SEAL TEMP & SEAL TEMP S

Seal Temp (25% các trường hợp) Seal Temp S (75% các trường hợp)

(Composite Dual để tái tạo cổ trắng)

(Xi măng gắn tạm có nền nhựa)

Đặc điểm:

Thực nghiệm:

Tác dụng:

Lâm sàng:
Chỉ định:

Chất Thixotropy tốt của Core D giúp vật liệu không bị chảy lan và vẫn giữ 
nguyên tại vị trí.
Độ cứng tương tự như mô ngà.
Không cần đến khuôn trám, tiết kiệm thời gian.
Cảm giác mài chỉnh giống như mài chỉnh trên cấu trúc răng thật.
Độ bền nén, uốn tốt hơn với 115MPa.
Được thiết kế phù hợp để gắn các loại chốt (với 1 chất lưỡng trùng hợp).
Cản quang.

1- Lành thương vùng quanh răng (Nha Chu - tôn trọng khoảng cách sinh học).
- Nhờ có đặc tính trơn nhẵn của mối nối, nướu hoàn toàn lành thương trước lần 
hẹn kế tiếp (tối đa 2 đến 3 ngày). Sau thời gian đó, Bác sĩ có thể thực hiện tất cả 
các quy trình điều trị tiếp theo mà không cần bất kỳ sự cầm máu nào.
- Được sử dụng trên răng tự nhiên (trước khi lấy tủy).
2- Tranh thủ thời gian.
- Seal Temp sẽ dính bền vững vào mặt trong lòng của mão tạm.
- Các răng được chuẩn bị luôn được giữ sạch.
- Bôi dễ dàng một lớp xi măng mới vào trong mão răng trước khi đặt chúng trở 
lại lên trên răng mà không phải lấy lớp xi măng cũ.
- Chỉ cần gỡ Seal Temp trong lòng của mão với Precelles.

Các thực nghiệm do G-Pharma tiến hành. Chúng 
được thực hiện với một thiết bị Zwick được định cỡ 
và chứng nhận hàng năm, theo ISO 11405: 2014

- Độ lưu giữ trung bình, với các trường hợp cầu và 
mão răng tạm thời thông thường.
- Xi măng bám vĩnh viễn trên Implant.

- Độ lưu giữ cao, dùng cho các mão tạm ngắn 
hay cầu tạm dài cần mang lâu.
- Xi măng bám vĩnh viễn trên Implant.

- Gắn vĩnh viễn & bám vĩnh viễn
trên phục hình Implant.

- Gắn tạm thời lên các răng tự nhiên.

Không chứa chất HEMA và TEGDMA

Không chứa chất TEGDMA, HEMA, BISGMA và BPA
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SẢN PHẨM

Hotline: 028 38 26 66 3340

HARMONY (Vật liệu lấy dấu Vinyl Polysiloxane)

ELSOTEMP
(Xi măng trám tạm với Fluor, không chứa Eugenol)

ENDONEEDLE
(Kim bơm rửa ống tủy phun theo chiều ngang

với đầu tròn để tránh tổn thương )

Hình ảnh minh họa của Harmony

Đặc điểm:
Đặc điểm:

Phân loại:

Chỉ định:

Ưu điểm:

- Vật liệu lấy dấu Harmony có sẵn trên thị trường với các độ nhớt và thời 
gian làm việc như sau:
- Độ nhớt thấp, thời gian thao tác bình thường (màu xanh lá cây) hoặc 
nhanh (màu cam) cho thủ thuật lấy dấu 2 thì ( "Wash Technis").
- Độ nhớt trung bình, thời gian thao tác bình thường (màu tím).
- Lý tưởng cho thủ thuật lấy dấu 1 thì.
- Putty mềm, thời gian thao tác bình thường (màu vàng).
- Putty mềm, thời gian thao tác nhanh (màu lam).

- Harmony được cải tiến để trở thành một trong những vật liệu lấy dấu 
bằng Vinyl Polysiloxane chính xác nhất và tương thích với nước cao nhất.
- Đặc tính Thixotropy của Harmony Medium giúp ngăn ngừa chảy tràn 
vật liệu.
- Ổn định cấu trúc không gian đồng đều.
- Độ đàn hồi tốt.

- Do Elsotemp chứa nguyên liệu tổng hợp chất lượng cao 
nên hiện tượng giãn nở sẽ không xảy ra trong suốt quá trình 
thao tác.
- Không có sự kích thích tủy hoặc nướu nhờ độ PH trung tính.
- Thao tác nhanh.
- Không thấm nước.
- Không có Eugenol: không cản trở sự trùng hợp của nhựa và 
Composite.
- Chúa fluoride: có tác dụng ngừa sâu răng.
Mềm => tạo ra một quy trình hoàn hảo trong quá trình trám.
- Cứng lại sau khi thao tác.
- Dính chặt vào thành răng: Elsotemp có thể tồn tại trong 
miệng hơn 1 tháng.
- Dễ tháo ra với hệ thống siêu âm.

Ngăn ngừa bất cứ nguy cơ làm tổn thương chóp răng,
đặc biệt là với răng bị nhiễm khuẩn mãn tính (ví dụ: lỗ
chóp bị mở rộng ...).
Đường kính của lỗ phun nhỏ cho phép áp lực nước 
vừa đủ để loại bỏ các mùn ngà ra khỏi ống tủy.
=> An toàn, bảo vệ ống tủy.

- Gồm 02 đường kính có sẳn:
Màu tím (0,30mm): sử dụng cho việc bơm ống tủy hẹp.
Màu vàng (0.40mm): cho việc bơm ống tủy trung bình.
- Độ dài 33mm, tương thích thậm chí với răng hàm trên.
- Mềm dẻo, thích hợp với mọi hình thái ống tủy.

Hình ảnh minh họa của Harmony
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Hotline: 028 38 26 66 3338

PHOENIX MD

DUROC

DUROC CLEAR

(Nhựa Bi-acrylic cho cầu và mão tạm răng tạm thời)

(Nhựa lấy dấu cắn, nẹp các phần chuyển tiếp của Implant)

(Nhựa Bi-acrylic trong được cải tiến để tạo máng hướng dẫn phẫu thuật)

Không chứa chất HEMA và TEGDMA

Không chứa chất TEGDMA, HEMA,  BISGMA và BPA

Đặc điểm:

Đặc điểm:

Lâm sàng:

Chỉ định:

Lâm sàng:
Nẹp các phần chuyển tiếp của Implant: Lấy dấu cắn:

Lâm sàng:

Phương pháp 
gián tiếp:

Phương pháp
trực tiếp:

Độ bền uốn cao và tính đàn hồi nhẹ phù hợp cho vật liệu tạm thời C&B rắn 
nhất có sẵn trên thị trường.
Nhờ Thixotropy tự nhiên của nó, Phoenix MD không chảy và có thể được 
bơm trực tiếp vào miệng, xung quanh cùi răng ( Block Technics” ). Một 
mão răng trực tiếp sẽ được tạo ra trong tối đa 3 phút.
Một lớp mới có thể được bôi lên trên lớp có sẵn (tối đa 2-3 ngày sau).
Màu tự nhiên và huỳnh quang.

Duroc là nhựa tự cứng nhất để lấy dấu cắn.
Độ uốn và độ cứng cao => biến dạng kích thước.
Dễ dàng gọt tỉa phần thừa.
Đặc tính Thixotropy giúp ngăn ngừa vật liệu chảy tràntrong quá trình lấy dấu cắn.
Màu xanh đậm tạo sự tương phản mạnh mẽ.
Thời gian làm việc nhanh: ~ 40s.
Phản ứng tỏa nhiệt nhiệt giảm khi làm việc.

- Tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa công việc, không cần gửi Labo.
- Trong suốt để thấy được các cấu trúc giải phẫu ở lớp dưới.
- Có sức kháng nhưng hơi đàn hồi, để lấy hướng dẫn ra khỏi miệng dễ dàng.
- Thời gian làm việc thích hợp.
- Phản ứng tỏa nhiệt ít.
- Một lớp mới có thể được áp lên trên 1 lớp có sẵn, để chỉnh sửa lại cấu trúc 
khi cần.

- Làm các máng hướng dẫn phẫu thuật trực tiếp trên miệng.
- Tạo ổn định cho tấm SICAT (Sirona).
- Lấy dấu khi cắn khớp cắn không ổn định.
- Làm các khóa định vị cho Abutment của Implant.
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Không chứa chất TEGDMA, HEMA, BISGMA và BPA
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