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Ett välplanerat provisorium ger lyckat slutresultat



Telio provides an appropriate solution for every stage of the treatment plan. 

The Telio range offers you an extensive choice from tailor-made materials 

for the fabrication of short-term temporaries to materials for customized 

solutions to meet the functional and esthetic requirements and demands 

of medium- and long-term temporization.

All Telio materials are compatible with each other and their shades are 

optimally coordinated to allow you a high degree of flexibility and user 

friendliness.

Telio is the compatible systems solution for temporary restorations.
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A comprehensive system for every requirement

short-term temporization medium-term temporization long-term temporization

Telio CS

Temporära restaurationer spelar en avgörande roll 

i behandlingsplaneringen. De ger en god uppfatt-

ning av det slutgiltiga resultatet. Funktionella och 

estetiska egenskaper bestäms i detta steg, men 

kan fortfarande regleras vid ett senare tillfälle. Här 

har du nyckeln till lyckade permanenta restaura-

tioner.  

Telio är ett komplett system som innehåller 

produkter för alla faser från kort- till långtidstem-

porära material. Sammansättning och färger är 

kompatibla med varandra.

Ett välplanerat provisorium ger lyckat slutresultat

Telio CS Link Telio CS C&B Telio CS Inlay & Telio CS Onlay



Telio CS C&B

Telio CS Link

Telio CS Desensitizer

Fördelar
	 •	Bekvämt	med	automix	-	ingen	blandning	för	hand
	 •	Skonsam	mot	pulpan	tack	vare	låg	temperaturhöjning
	 			under	härdning
	 •	Lätt	att	putsa	till	en	fin	yta

Egenskaper
	 •	Eugenolfritt
	 •	5	färger	-	A1,	A2,	A3,	A3,5	och	Bleach	BL	3
	 •	Materialet	kan	vara	i	munnen	upp	till	8-12	veckor
	 •	Låg	krympning	och	lågt	vattenupptag	
	 •	Hög	frakturresistens

Fördelar
	 •	Bekvämt	med	automix	-	ingen	blandning	för	hand
	 •	Säker	dosering
	 •	Balanserad	tryckhållfasthet	och	ShoreD-hårdhet	
																-	ger	optimal	retention

Egenskaper
	 •	Självhärdande	och	ljushärdande
	 •	2	färger	-	gul	(A3)	och	transparent
	 •	Cementet	kan	vara	i	munnen	upp	till	6	veckor

Självhärdande	temporärt	kron-	och	bromaterial	för	framställ-
ning av temporära restaurationer direkt i tandläkarstolen. 
Det	ersätter	Systemp.C&B.

Högestetiskt	eugenolfritt	temporärt	kompositcement	för	cemen-
tering	av	temporära	ersättningar.	Det	ersätter	Systemp.Link.

Fördelar
	 •	Förseglar	exponerad	eller	preparerad	dentinyta	för	att		 	 	 									
																	sänka	känsligheten	i	dentinet
	 •	Ingen	ljushärdning	behövs
	 •	Enkel	hantering	-	gnuggas	in	i	dentinet	under	10	sek.

Egenskaper
	 •	Desinficerande	egenskaper	gör	att	kaviteten/preparatio-
                 nen även rengörs
	 •	Finns	i	flaska	à	5	g	och	Soft	Touch	Singeldos	50x0,1	g

Desensibiliseringsvätska	som	reducerar	och	förebygger	hyper-
sensitivitet	i	dentinet	och	postoperativ	känslighet.	

Telio CS Inlay & Telio CS Onlay



Telio CS Inlay & Telio CS Onlay

Telio CAD 
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DIN	ÅTERFÖRSÄLJARE	

Ljushärdande	singelkomponentmaterial	för	temporära	restau-
rationer	av	Klass	I	och	II	kaviteter	-	där	man	inte	behöver	något	
extra	temporärt	cement.

Telio	CS	Inlay	och	Telio	CS	Onlay	är	förbättrade	efterföljare	till	
Systemp	Inlay/Onlay	och	Fermit/Fermit-N.	Produkterna	kan	även	
användas	som	basningsmaterial	för	prefabricerade	polykarbonat-
kronor	eller	för	att	försegla	implantatskruvgenomgångar.
 
Fördelar:
		 •	Lätt	och	snabb	applicering	
	 •	Enkelt	att	avlägsna	i	ett	stycke
	 •	Innehåller	fluor	(1	500	ppm)	vilket	reducerar	risk	
																	för	karies

 Egenskaper:
	 •	Ger	bakterietäta	färgstabila	temporära	restaurationer		 	
	 			med	reducerad	odörbildning	
	 •	Finns	i	spruta	(2,5	g)	eller	cavifil	(0,25	g)
	 •	Två	färger:	Universal	och	Transparent

Telio	CAD	är	block	i	akrylatpolymer	för	CAD/CAM	fram-
ställning	av	temporära	kronor	och	broar.	

Telio	CAD	erbjuder	effektiva	temporära	restaurationer	som	är	
utvecklade	för	medellångt	bruk	(max	12	månader).
Restaurationen	kan	enkelt	poleras	och	med	hjälp	av	infärg-
nings-	och	skiktningsmaterial	kan	ett	högestetiskt	resultat	
skapas. 
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