
DIRECTIONS FOR USE

Temporary Crown & Bridge Cement
 Zinc Oxide Non-Eugenol
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – POLSKI

Materiał Integrity® TempGrip™, tymczasowy cement do koron i mostów, 
na bazie tlenku cyku nie zawierający eugenolu jest tymczasowym 
materiałem do łączenia pośrednich uzupełnień tymczasowych lub do ce-
mentowania uzupełnień ostatecznych na określony czas. Odpowiednio 
dobrane właściwości fizyczne zapewniaja bezpieczną retencję uzupeł-
nień i pozwalają na łatwe zdejmowanie oraz oczyszczanie zarówno prac 
protetycznych, jak i filarów zębowych. Ze względu na określony czas 
retencji uzupełnień nie jest zalecane stosowanie systemów wiążących 
do szkliwa i zębiny wraz z cementem Integrity® TempGrip™. 

Integrity® TempGrip™ jest materiałem automatycznie mieszanym  
w proporcjach 1:1 9g w dwukomorowej strzykawce. Stanowi on rodzaj 
dwuskładnikowego cementu opartego na tlenku cynku i kwasach 
organicznych. Dzięki nowej formule pozbawionej zawartości eugenolu 

materiał nie ma wpływu na czas wiązania kompozytów wypełniających 
oraz cementów łączących.

Uwaga: W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej prawo federalne 
dopuszcza sprzedaż takich produktów wyłącznie lekarzom 
dentystom lub na podstawie ich zamówień.

SKŁAD
Kwasy organiczne
Tlenek cynku
Metakrylany
Katalizator
Stabilizator

WSKAZANIA
Tymczasowe cementowanie wszystkich prowizorycznych akrylowych 
oraz kompozytowych pośrednich uzupełnień protetycznych. 



65

Tymczasowe lub próbne cementowanie ( na określony czas) ceramicz-
nych, porcelanowych, kompozytowych, PFM (porcelana napalana na 
metalu) i wszystkich metalowych koron oraz mostów. 

PRZECIWWSKAZANIA
Brak doniesień.

OSTRZEŻENIA
1. Materiał Integrity® TempGrip™ zawiera polimeryzujące monomery. 

Unikać przedłużonego lub częstego kontaktu ze skórą (alergiczne 
kontaktowe dermatitis), błoną śluzową jamy ustnej oraz oczami. Nie 
przyjmować wewnętrznie. 

 Kontakt z oczami: Integrity® TempGrip™ zawiera metakrylany, które 
mogą wywołać podrażnienia oczu. Przed stosowaniem materiału na-
leży założyć okulary ochronne. Podobnie należy zabezpieczyć oczy 
pacjenta przed ewentualnym kontaktem z materiałem. W przypadku 

bezpośredniego kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je 
dużą ilością wody i skierować pacjenta do lekarza okulisty.

 Kontakt ze skórą: Integrity® TempGrip™ zawiera polimeryzujące 
monomery, które mogą wywołać  podrażnienia skóry (kontaktowe 
dermatitis ) u niektórych nadwrażliwych pacjentów. Po wystąpieniu 
kontaktu należy dokładnie przetrzeć dane miejsce gazikiem i alkoho-
lem. Następnie przemyć wodą i mydłem. Jeśli pojawi się zaczerwie-
nienie skóry lub inna reakcja alergiczna należy przerwać stosowanie 
materiału skontaktować się z lekarzem ogólnym. 

 Kontakt z błonami śluzowymi: Unikać kontaktu błonami śluzowy-
mi. Jeśli dojdzie jednak do bezpośredniego kontaktu natychmiast 
spłukać je dużą ilością wody. Jeśli objawy podrażnienia utrzymują się 
dłużej pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

2. Materiał Integrity® TempGrip™ nie powinien być stosowany u pa- 
cjentów ze stwierdzoną alergią na jakikolwiek związek wchodzący  
w skład materiału.
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ŚRODKI OSTOŻNOŚCI
1.  Ten produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w instrukcji stosowania. Użycie materiału niezgodne z jego 
przeznaczeniem opisanym szczegółowo w instrukcji stosowania może 
nastąpić tylko na wyłączną odpowiedzialność lekarza praktyka. 

2.  Zaleca się stosowanie ochronnych okularów, maseczek, ubrania 
ochronnego oraz rękawiczek. Rekomendujemy także stosowanie 
okularów ochronnych dla pacjentów. 

 3. Materiał Integrity® TempGrip™ powinien być lekko wyciskany: NIE 
UŻYWAĆ ZBYT DUŻEJ SIŁY. Nadmierny nacisk może przyczynić się 
do nieoczekiwanego wyciśnięcia materiału i spowodować pęknięcie 
strzykawki. 

PRZECHOWYWANIE
Materiał Integrity® TempGrip™ powinien być przechowywany tylko w ory-
ginalnej strzykawce, chroniony przed bezpośrednim nasłonecznieniem  
i przechowywany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Temperatura 

przechowywania powinna wynosić 8-25 °C. Należy zawsze pozwolić, 
aby materiał osiągnął temperaturę pokojową przed kolejnym użyciem. 
Chronić przed dostępem wilgoci. Nie zamrażać. Nie stosować po 
upływie daty ważności. 

REAKCJE NIEPOŻĄDANE
Produkt może działać drażniąco na oczy i skórę. Kontakt z oczami: 
podrażnienie i możliwość uszkodzenia rogówki. Kontakt ze skórą: po-
drażnienie i możliwość wystąpienia reakcji alergicznych. Mogą wystąpić 
objawy rumienia na skórze. Błona śluzowa jamy ustnej: zapalenie, 
obrzęk, demarkacja. (patrz Ostrzeżenia)

INTERAKCJE
1.  Materiał Integrity® TempGrip™ będzie łatwo łączył się adhezyjnie  

z większością stomatologicznych systemów wiążących. Zastosowanie 
w miejscu preparacji systemu wiążącego do szkliwa i zębiny przed 
wykonaniem uzupełnienia może utrudnić jego usunięcie i oczyszczenie 



67

2.  Materiał Integrity® TempGrip™ może łatwo łączyć się ze świeżo 
wykonanym metakrylanowym lub kompozytowym materiałem do od-
budowy zrębu korony. Dlatego taka odbudowa musi być całkowicie 
spolimeryzowana, opracowana i spłukana silnym strumieniem wody 
tuż przed aplikacją materiału Integrity® TempGrip™. Jeśli powierzchnie 
nie zostały opracowane to należy przetrzeć je gazikiem nasączonym 
alkoholem, a następnie spłukać wodnym sprayem. 

3.  Materiały stomatologiczne zawierające w swym składzie eugenol nie 
powinny być stosowane razem z tym produktem, ponieważ związek 
ten może zakłócić proces polimeryzacji i spowodować niecałkowitą 
polimeryzację składników materiału. 

 

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA STOSOWANIA
Prowizoryczne, czasowe lub okresowe cementowanie uzupełnień 
protetycznych
1.  Przygotowanie filaru 

1.1 Po zakończeniu szlifowania oraz po wykonaniu uzupełnienia 
tymczasowego zaleca się dokładne przemycie wodnym sprayem 
powierzchni szkliwa, zębiny, materiału do odbudowy zrębu 
korony i uzupełnienia tymczasowego. Następnie należy usunąć 
gazikiem pozostałą na wymienionych powierzchniach wodę 
taka by pozostawić je wilgotnymi i lśniącymi. Nie przesuszać. 
Nie zaleca się wytrawiania tkanek. W przypadku konieczności 
wykonania przykrycia bezpośredniego lub pośredniego trzeba 
pokryć warstwę zębiny znajdująca się w najbliższym sąsiectwie 
miazgi (mniej niż 1mm) chemoutwardzalnym materiałem na bazie 
wodorotlenku (Dycal® Liner) zgodnie ze wskazówkami producenta. 
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2.  Przygotowanie uzupełnienia
2.1 Sprawdzić dopasowanie i efekt estetyczny uzupełnienia 

tymczasowego. W celu zwiększenie retencji należy wykonać 
mikrowytrawianie (piaskowanie) wewnętrznych powierzchni 
uzupełnienia stosując proszek zawierający cząsteczki tlenku glinu 
50µ. Wewnętrzne powierzchnie uzupełnienia powinny zostać 
oczyszczone I osuszone przed cementowaniem. 

3.  Technika cementowania
3.1 Usunąć zakrętkę ze strzykawki i wyrzucić ją. Wykorzystana koń-

cówka mieszająca może zostać zdezynfekowana i pozostawiona 
na tym samym miejscu, aż do następnego użycia materiału. Dzia-
ła ona jak samouszczelniająca się zakrętka. Wycisnąć niewielką 
ilość materiału z dwukomorowej strzykawki. Należy upewnić się 
czy nie ma jakiś przeszkód w prawidłowej aplikacji materiału. 
Trzymając strzykawkę pionowo dokładnie zetrzeć ewentualne 
resztki materiału ze strzykawki tak, aby baza i katalizator nie 

zetknęły się ze sobą przedwcześnie wywołując efekt zatkania 
końcówki. 

3.2 Zamocować końcówkę mieszającą na strzykawce tak, aby  
w linii prostej znalazło nacięcie znajdujące się na brzegu końców-
ki mieszającej z podobnym oznaczeniem na kołnierzu strzykawki. 
Przekręcić kolorową końcówkę mieszającej o 90° w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować ją we 
właściwej pozycji na strzykawce.

3.3 Lekko nacisnąć tłok strzykawki aby rozpocząć aplikację mate-
riału. NIE UŻYWAĆ ZBYT DUŻEJ SIŁY. Jeśli napotkamy na duży 
opór to zaleca się usunięcie strzykawki z pola pracy, zdjęcie  
i wyrzucenie końcówki mieszającej. Trzeba sprawdzić przyczynę 
utrudnień oraz upewnić się czy materiał wypływa równomiernie  
z obu komór strzykawki. Przetrzeć komory strzykawki i zamo-
cować nową końcówkę mieszającą w sposób opisany powyżej. 
Wycisnąć niewielką ilość materiału przez końcówkę mieszającą 
na kartonik do mieszania.
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3.4  Następnie stosując lekki nacisk przystąpić do aplikacji cienkiej, 
jednolitej warstwy cementu bezpośrednio na wewnętrzne 
powierzchnie uzupełnienia protetycznego. W temperaturze poko-
jowej czas pracy cementu Integrity® TempGrip™ Cement wynosi 
1-11/2 minut. 

3.5 Umieścić uzupełnienie protetyczne we właściwej pozycji stosując 
stopniowy nacisk. Lekki ruch kołyszący lub wibrujący może 
ułatwić osadzanie uzupełnienia w optymalnej pozycji. Po 
umieszczeniu w jamie ustnej materiału Integrity® TempGrip™ 
czas wiązania będzie wynosił około 2-3 minuty. W czasie  
wiązania cementu należy chronić uzupełnienie od zanieczysz-
czeń i niepożądanych ruchów.

3.6 Usunąć duże nadmiary z okolicy brzegu uzupełnienia. Do tego 
celu wykorzystywać tępo zakończone zgłębniki, periodontolo-
giczne zgłębniki lub czyste, suche końcówki pędzelków. Uzupeł- 
nienie nie powinno być poruszone lub przekręcone w czasie 
usuwania nadmiarów. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

przestrzenie międzyzębowe I w tych rejonach stosować nici 
dentystyczne do usuwania nadmiarów cementu. 

3.7 Po zakończeniu procesu wiązania cementu, który trwa około  
5 minut od momentu rozpoczęcia mieszania należy sprawdzić 
i dopasować uzupełnienie do warunków zwarciowych oraz 
wypolerować w razie konieczności. Dopiero wtedy pacjent może 
zostać zwolniony. 

4.  Zdejmowanie uzupełnienia protetycznego
4.1 Stosując kleszczyki heomostatyczne, pęsety Baade lub inne 

wygodne do zdejmowania koron instrumenty należy delikatnie 
zdjąć uzupełnienie wzdłuż toru wprowadzania. Unikać ruchów 
skręcania lub kołysania uzupełnienia tymczasowego aby nie 
doprowadzić do uniknąć uszkodzenia powierzchni filaru lub 
uzupełnienia. Rada techniczne: W przypadku uzupełnień stałych 
wymagających okresowego usuwania w celu wykonania określo-
nych procedur periodontologicznych itp. zaleca się wykonanie 
specjalnych miejsc, które będą ułatwiały zabieg zdejmowania.
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4.2 Po zdjęciu uzupełnienia pozostałe resztki cementu na filarze 
oraz wewnętrznych powierzchniach uzupełnienia mogą zostać 
usunięte ostrym skalerem, zgłębnikiem lub innych odpowiednim 
do tego celu instrumentem ręcznym. 

4.3 Powierzchnię szkliwa i zębiny należy oczyścić gumeczką wraz  
z pumeksem lub pastą czyszczącą jak Nupro® Prophylaxis Paste. 
Dokładnie spłukać wodnym sprayem i osuszyć.

4.4 Przystąpić do ostatecznego cementowania zgodnie z zaleceniami 
producenta danego cementu lub powtórzyć zabieg tymczaso-
wego cementowania przy użyciu materiału Integrity® TempGrip™ 
opisany powyżej. 

OCZYSZCZANIE
Strzykawka może być oczyszczana przy użyciu jednorazowych ręcz-
ników nasączonych gorącą wodą z mydłem lub innym detergentem. 
Nadmiar materiału można z kolei usunąć za pomocą nasączonego 
alkoholem gazika. 

DEZYNFEKCJA
Jeśli strzykawka i wykorzystana końcówka mieszające, pozostawiona na 
strzykawce jako zakrętka, miały kontakt ze sprayem zawierającym płyny 
z jamy ustnej, krew albo były dotykane zanieczyszczonymi rękoma lub 
miały kontakt z tkankami jamy ustnej to powinny zostać zdezynfekowa-
ne przy użyciu szpitalnych środków dezynfekujących. Akceptowanymi 
środkami do dezynfekcji są te zarejestrowane przez EPA jako związki 
o działaniu przeciwgruźliczym, jodoform, podchloryn sodu (5,25%), 
dwutlenek chloru lub podwójne i synergistyczne środki czwartorzędowe. 
Zalecana jest dezynfekcja w postaci sprayu przy użyciu szpitalnych 
środków do dezynfekcji w optymalnym czasie określanym przez 
producenta. Spryskiwanie aldehydem glutarowym nie jest zalecane. 
Niektóre środki oparte na związkach fenolowych i jodoformowych 
mogą powodować powstawanie plam. Środki dezynfekujące na bazie 
organicznych rozpuszczalników takich, jak na przykład alkohole mogą 
prowadzić do rozpuszczenia elementów plastikowych. Należy stosować 
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się do wskazówek zawartych przez producentów środków dezynfekują-
cych w odpowiednich instrukcjach użytkowania. Zaleca się stosowanie 
wodnych roztworów środków dezynfekujących.

NUMER SERYJNY I DATA WAŻNOŚCI
1. Nie stosować po upływie daty ważności. Stosowane są oznaczenia 

według standardów ISO “YYYY/MM”
2. Następujące numery powinny być wymieniane w całej korespondencji 

dotyczącej produktu:
• Numer seryjny
• Numer Lot na strzykawce
• Data ważności




