
Harvard LuteCem SE

Dvigubo  kietėjimo  savybės   

Indikacijos
 Kaiščių cementavimui
 Vainikėlių ir tiltų cementavimui

Savaime surišantis dvejopo kietėjimo derva  
modifikuotas cementas

 Savaime surišantis cementas: nereikia ėsdinti, naudoti atskiros surišimo sistemos   
  Geras kraštinis sandarumas
 Patogi naudoti konsistencija
  Atsparios spalvos pokyčiams restauracijos

Didelis fluorido jonų išskyrimas

           Puiki estetika
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Fizikinės
Savybės

geresnės savybėsgeresnės savybės

 Emalis    Dentinas

Harvard LuteCem SE plėtimosi jėga 
protezuojant skirtingomis medžiagomis:

etaureisiais metalais
Cirkoniu

kato keramika
nu

K zitu

Didėjantis fluorido jonų išsiskyrimas

0

1 2                        3 ienos

Medžiagos plėtimosi jėga emalio ir dentino paviršiuje

Jolita
Typewritten text
Didelis fluorido jonų išskyrimas



 

Savybės
ir privalumai

Patogus aplikavimas

 Dviejų tipų maišymo antgaliukai

Lengvas medžiagos valdymas

Patogi konsistencija 

Plonas medžiagos sluoknis
 Puikiai tinka galutinės restauracijos tvirtinimui

Didelis fluorido jonų išskyrimas
 Apsaugo nuo karieso atsiradimo

   Ilgalaikis spalvos išlaikymas
 Puiki estetika
 Platus spalvų pasirinkimas: skaidri, A2, A3

   Praktiškai jokio medžiagos susitraukimo 

Aplikavimas
Kaiščio cementavimas

20
s

Pozicionuokite kaištį šaknies kanale,likuokite Harvard LuteCem 

SE ant  kaiščio  ir  į  danties 
šaknies kanalą

aruoškite danties šaknies 
kanalą cementavimui vainikinėje  dalyje  esantį  kaištį  su 

cementu kietinkite šviesaVainikėlio cementavimas

Nusodinkite  vainikėlį  ir  kietinkite 
šviesa

likuokite cemento į 
vainikėlio vidų

Lengvai pašalinkite medžiagos 
perteklių

Paprasta, patogi ir laiką taupanti procedūra

  Automatinis maišymas
 IntraTips tinkamos aplikavimui šaknų kanaluose

 
   Savaimininis kietėjimas - patikimam padengimui
    Dvigubo kietėjimo cementas

   Kietinimas šviesa vienmomentės fiksacijos metu

    avaime  surišantis  cementas: nereikia  ėsdinti, 
naudoti surišėjo  Trys kietinimo tipai:

Jolita
Typewritten text
Lengva pašalinti medžiagos perteklių



Techniniai duomenys
Savaime surišantis dvejopo kietėjimo derva modifikuotas cementas

Medžiagos plėtimosi jėga emalio/dentino paviršiuje

Atsparumas kramtomajam spaudimui

Sluoksnio storis

Darbinis laikas

Kietėjimo laikas savaiminis kietėjimas

Šviesa kietinant pasirinktinai

Prekės Užsakymo numeris
Harvard LuteCem SE

švirkštai
aišymo antgaliukų antagliukai

Skaidri meždiaga
 spalva
spalvos opakeris

Papildymas  su  50  maišymo  antgaliukų
Papildymas su 50 maišymi antgaliukų
Papildumas su antagliukų

Prekių ženklas ir kokybė nuo 1892


