
Nejsilnější zbraně:
•  Rekordní pevnost a odolnost proti 

frakturám

•  Sofistikované nano-plnivo zajišťuje 

pevnost a estetiku

•  Snazší a rychlejší manipulace 

a vytváření náhrad

•  Hladký, lesklý povrch bez leštění 

i lakování

•  Snadné odstraňování plaku pro 

podporu zdraví dásní

Indikace:
• Korunky

• Můstky

• Inleje a onleje

• Fazety

• Dlouhodobá provizoria

Agent jejího veličenstva právě 
přichází.
Protemp™ 4, materiál pro tvorbu provizorních korunek 

a můstků, ve svém arzenálu spojuje účinnou nanotechnologii 

s mnohaletými zkušenostmi 3M ESPE v oblasti provizorních 

materiálů. Znamená tak průlom na poli materiálů pro 

provizorní korunky a můstky. 

Rekordní pevnost a odolnost 
proti frakturám. 
Protemp™ 4 se podrobil přísným testům. A výsledek? 

Pevnější než ostatní dostupné materiály pro provizoria a proto 

vhodný i pro dlouhodobá provizoria. 

 Protemp™ 4
Materiál pro provizorní korunky a můstky
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V testu, který hodnotil pevnost materiálů, vykázal Protemp™ 4 vyšší 
odolnost proti frakturám než jakýkoli jiný testovaný materiál.
Zdroj: V. Babcic, R. Perry and G. Kugel, Univerzita Tufts, Boston, MA, U.S.A., 
AADR 2008, #0371

Protemp 4.
Jmenuji se Protemp.

Lesk bez leštění či lakování
– nedostižná kvalita povrchu.
Díky nanotechnologii 3M ESPE vytváří Protemp™ 4 hladký 

lesklý povrch hned od počátku, jak můžete vidět níže na 

topografických obrázcích. Pouhé setření alkoholem přináší 

brilantní, přirozeně vypadající lesk. Není již potřeba leštit nebo 

lakovat. Dalšími výhodami jsou:

•  Lepší barevná stabilita

•  Snadné odstraňování zubního plaku, čímž podporuje zdraví 

dásní během doby nošení provizoria.
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Protemp™ 4
Materiál pro provizorní 
korunky a můstky

Luxatemp® Fluorescence

Topologie povrchu materiálu Protemp™ 4 a Luxatemp® 
Fluorescence po odstranění inhibiční vrstvy alkoholem, bez leštění
Zdroj: Interní data 3M ESPE – Obrázky pořízené mikroskopem Atomic Force 
Microscopy (AFM)
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3M, ESPE, Filtek, Garant a Protemp 
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ochranné známky 3M nebo 3M ESPE AG. 
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Důležité je usmívat se přirozeně.
Díky fluorescenčním pigmentům vypadají provizoria vytvořené z materiálu 

Protemp™ 4 naprosto přirozeně, a to za nejrůznějších světelných podmínek 

– dokonce i v náročném UV světle (např. v prostředí diskoték).

Porovnání fl uorescence pod ultrafi alovým světlem ukazuje, že provizorní materiál 
Protemp™ 4 vypadá téměř shodně jako přirozený zub.
Zdroj: Interní data 3M ESPE

Lidský zub Provizorium Protemp™ 4 

Odstíny materiálu Protemp™ 4 souhlasí s odstíny nanokompozitního zatékavého výplňového materiálu Filtek™ Supreme XT Flowable od 3M ESPE. 

Informace pro objednání

Obj. číslo Informace o produktu

 Protemp™ 4 Materiál pro provizorní náhrady

46953 Protemp™ 4 Zaváděcí balení – A2
1 kartuše – 50 ml, A2; 16 modrých míchacích kanyl Garant™; 
1 Garant™ Dispenser 10:1, návod k použití

 Doplňková balení

46959 Protemp™ 4 Doplňkové balení – Bleach (pro vybělené zuby)
1 kartuše – 50 ml, Bleach; 16 modrých míchacích kanyl Garant™; návod k použití

46954 Protemp™ 4 Doplňkové balení – A1
1 kartuše – 50 ml, A1; 16 modrých míchacích kanyl Garant™; návod k použití

46956 Protemp™ 4 Doplňkové balení – A2
1 kartuše – 50 ml, A2; 16 modrých míchacích kanyl Garant™; návod k použití

46957 Protemp™ 4 Doplňkové balení – A3
1 kartuše – 50 ml, A3; 16 modrých míchacích kanyl Garant™; návod k použití

46960  Protemp™ 4 Doplňkové balení – B3
1 kartuše – 50 ml, B3; 16 modrých míchacích kanyl Garant™; návod k použití

Materiál pro provizorní náhrady Protemp™ 4
Zaváděcí balení – A2 (obj. č. 46953)

Materiál pro provizorní náhrady Protemp™ 4
Doplňkové balení – A2 (obj. č. 46956)

Barva, která přežije.
Kromě jedinečné kvality povrchu poskytuje Protemp™ 4 mimořádnou barevnou 

stabilitu. A to dokonce i v delším období!

Protemp™ 4
Temporization Material

Luxatemp® Fluorescence

Integrity® Fluorescence

Structur Premium

Kávový test: Po třech dnech ponoření do kávy o teplotě 36 °C nevykazuje Protemp™ 4 téměř 
žádnou barevnou změnu.
Zdroj: Interní data 3M ESPE

Před Po
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