
Dubbele veiligheid - met een glimlach!

• Duaal uithardend

• Goede randaansluiting 

• Makkelijk te verwijderen

• Een materiaal voor vele indicaties 



DuoTemp™

Cavit* Fermit*

IRM*

DuoTEMP is een duaal uithardend, eugenolvrij, röntgenopaak, wit vulmateriaal, gebaseerd op 
zinkoxide/zinksulfaat, voor een optimale bescherming tegen de infiltratie van bacteriën. DuoTEMP 
is één van de eerste materialen, die zowel met licht als door speekselcontact uitharden. Deze oplos-
sing biedt een grotere flexibiliteit en maakt het voor de patiënt mogelijk de vulling snel te belas-
ten. Door de aangename smaak tovert DuoTEMP een glimlach op het gezicht van de patiënt en de 
tandarts.

Doorsnede van een geëxtraheerde molaar, met DuoTEMP gevuld en na uitharding in me-
thyleenblauw gelegd om de randaansluiting te testen. DuoTEMP vertoont een uitstekende 
randaansluiting. 
Bron: interne gegevens. * zijn geen handelsmerken van Coltène/Whaledent

Vergelijking van de randaansluitingDubbele veiligheid

• Duaal uithardend 
Na slechts 40 s lichtuitharding kan de patiënt de vulling 
belasten, terwijl de vulling door speeksel verder uithardt.

• Goede randaansluiting dankzij geringe expansie 
Reduceert infiltratie van bacteriën in de caviteit.

Een materiaal voor vele indicaties
Verkleint de praktijkinventaris en maakt de productkeuze 
makkelijker

• Tijdelijke vullingen van klasse I en II caviteiten

• Tijdelijke vullingen in de endodontie

• Tijdelijke vullingen van inlay- en onlay-preparaties

Natuurlijk gevoel ondanks vulling
Door de hoge oppervlaktehardheid voelt DuoTEMP aan als 
een natuurlijke tand. Daardoor ontstaan geen irritaties en 
geniet de patiënt een maximaal comfort.

Extra voordelen 
• Bevat zinkoxide en fluoride voor een optimale  

bescherming

• Eugenolvrij - geen effect op de uitharding van  
composieten

• Röntgenopaak

Bestelinformatie: 
5830 DuoTEMP Intro Kit  

 2 spuiten van 5g, Coltène Separator, intra-oraal 5ml

5831 DuoTEMP Single Pack  

 1 spuit van 5g

7090 DuoTEMP Eco Pack  

 5 spuiten van 5g

7235 Coltène Separator, intra-oraal 5ml
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Eén component, zonder mengen. Goede hechting in de 
caviteit. Makkelijk te verwijderen.

Eenvoudige, tijdbesparende toepassing
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