
PreVISION® Temp
Voor betrouwbare tijdelijke 
voorzieningen.

Giving a hand to oral health.

Product Informatie
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PreVISION® Temp
Betrouwbare tijdelijke voorzieningen.

Meer zekerheid voor u en uw patiënten.

Tijdelijke restauraties vormen een belangrijk onderdeel in het proces van kroon- en brugwerk. Zij beschermen niet 
alleen de tandstructuur maar geven de patiënt ook een indruk van de definitieve restauratie. Met PreVISION Temp biedt 
u uw patiënten een solide en esthetische tijdelijke voorziening. 

Overtuigend

PreVISION Temp combineert goede mechanische eigenschappen met hoge esthetiek. Het materiaal wordt geleverd in 
praktische 10:1 automix cartridges voor een snelle en eenvoudige applicatie. Een tijdelijke kroon of brug gemaakt van 
PreVISION Temp is dankzij de hoge breukvastheid en breukweerstand zeer solide en betrouwbaar.

De goede polijsteigenschappen geven een zeer glad oppervlak wat het comfort voor de patiënt vergroot en afzetting van 
tandplak beduidend vermindert. Doordat PreVISION Temp fluoride afgeeft, wordt ook het voorkomen van cariës 
ondersteund.

PreVISION Temp heeft een aangename esthetiek en overtuigende functionaliteit die de patiënt een goede indruk geeft 
van de “look&feel” van de definitieve restauratie.  

PreVISION Temp – Tĳ delĳ k maar betrouwbaar

 ■ Gemakkelĳ ke tĳ delĳ ke voorzieningen: PreVISION Temp is geïndiceerd voor het maken van tĳ delĳ ke kronen, bruggen, 
inlays, onlays, veneers en langdurige tĳ delĳ ke voorzieningen. Het overtuigt door de gemakkelĳ ke applicatie en 
optimale verwerkingseigenschappen. De praktische automix cartridges garanderen u een constante homogene 
menging.

 ■ Aansprekende tĳ delĳ ke voorzieningen: het grote aantal kleuren en de zeer goede polĳ stbaarheid maken tĳ delĳ ke 
voorzieningen van PreVISION Temp hoogesthetisch. De 6 kleuren zĳ n afgestemd op Venus Diamond Flow composiet 
waardoor individuele karakterisering en kleine reparaties mogelĳ k zĳ n.

 ■ Solide tĳ delĳ ke voorzieningen: de ideale mechanische eigenschappen van PreVISION Temp maken het tĳ delĳ k kroon- 
en brugwerk duurzaam en breukvast. Dit garandeert een groot draagcomfort tot de defi nitieve restauratie wordt 
geplaatst.
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Solide en esthetisch.

Indrukwekkende voordelen.

PreVISION Temp is een zelfhardend tweecomponenten materiaal voor tijdelijk kroon- en brugwerk. De goede mechanische 
eigenschappen maken duurzame en esthetisch overtuigende resultaten mogelijk in combinatie met een groot draag-
comfort. 

De hoge breukweerstand en zeer goede breukvastheid garanderen een stabiele en breukvrije tijdelijke voorziening. 
Bron: Tufts Universiteit, USA.

Combineer onze producten voor een optimaal werkproces. Zo kunt u voor de voorafdruk onze siliconen afdrukmaterialen 
gebruiken en zorgt het aanbrengen van Gluma Desensitizer op de stomp voor minder post-operatieve gevoeligheid.

PreVISION Temp 
50 ml cartridge, 12 mixing tips, 
geïllustreerde werkkaart

PreVISION Cem 
Tijdelijk cement, 1 component, 
eugenolvrij

Kleur Artikelnr.

A1 66055526

A2 66055527

A3 66055528

A3.5 66055529

B1 66055530

BLEACH 66055531

Inhoud Artikelnr.

1 x 37 g tube 66001540
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kulzer.com

Integrity™ is a trademark of Dentsply Sirona Inc. • Protemp™ Plus is a trademark of 3M Company • Luxatemp® Solar is a trademark of Mühlbauer Technology GmbH

kulzer.com© 2017 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.
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Contact in de Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com

Twee producten, één oplossing tegen overgevoeligheid – ook te gebruiken onder indirecte restauraties.

GLUMA® Desensitizer – Bewezen in meer dan 50 miljoen restauraties:

 ■ Effectief reduceren van dentine overgevoeligheid.
 ■ Eenvoudig in het gebruik.
 ■ Niet inmasseren, niet polymeriseren.
 ■ Compatibel met alle bondings en restauratieve materialen.

GLUMA® Desensitizer PowerGel – Optimale visuele controle dankzij de unieke groene kleur: 

 ■ Hetzelfde langdurige effect als GLUMA Desensitizer.
 ■ Gecontroleerde en nauwkeurige 1-staps applicatie.
 ■ Thixotrope gel, loopt niet weg.
 ■ Goede visuele controle bij het aanbrengen en wegspoelen.

GLUMA® Desensitizer en GLUMA® Desensitizer PowerGel – Effectief tegen pijn.


