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วัตถุประสงค์ก�รใช้ง�น / ข้อบ่งชี้ สำ�หรับก�รใช้ง�น: 

ซี เมนต์ชนิดช่ั วคราว Premier เป็ นส่ิ งที่ แนะนำ าสำ าหรับ 
การยึดด้วยซี เมนต์ของครอบฟัน สะพานฟัน อินเลย์  และออนเลย์

คำ�อธิ บ�ยผลิตภัณฑ์: 

NexTemp® เป็ นซี เมนต์ชนิดช่ั วคราวที่ มี เรซิ นเป็ นส่วนประกอบหลักสำ าหรับการ
ยึดด้วยซี เมนต์ ในระยะสั้นของฟันเทียมช่ั วคราวหรื อฟันเทียมเฉพาะกาล NexTemp 
ได้รับการออกแบบมาเพ่ื อให้มีการยึดติดอย่างมั่ นคง และเพ่ื อให้สามารถนำ าออกได้ ไม่
ยากในเวลาที่ เหมาะสม สูตรปราศจากยู จีนอลประกอบด้วยฟลู ออไรด์  โพแทสเซี ยมไน
เตรต และคลอร์เฮกซิ ดีน โครงยึดที่ เป็ นเรซิ นให้การผนึกขอบท่ี แน่นซ่ึ งต้านทาน 
การล้างออกเน่ื องจากมันไม่ละลายในส่ิ งแวดล้อมที่ ประกอบด้วยน้ำ า มี ให้เลือกทั ้ง
แบบสี ทึบและสี ใส 

สิ่ งท่ี บรรจุม�ในผลิตภัณฑ์: 

NexTemp® มี จำาหน่ายในลักษณะชุดอุปกรณ์รูปแบบ 
ต่าง ๆ เพ่ื อให้ตรงกับความต้องการทางคลินิก:

Premier® NexTemp® สี ทึบ

It หม�ยเลขร�ยก�ร. ร�ยละเอียดผลิตภัณฑ์

3001470
NexTemp แบบชุดอุปกรณ์ ใหญ่กระบอกฉีดยา
แบบผสมอัตโนมัต ิสีทึบ ขนาด 5 มล. จำานวน
ส่ี (4) อัน

3001471

NexTemp  แบบชุดอุปกรณ์มาตรฐานกระบอก
ฉีดยาแบบผสมอัตโนมัต ิขนาด  
5 มล. จำานวนหน่ึง (1) อัน
ส่วนสวมปลายสำาหรบัผสม สีทึบ จำานวน 10 อัน

3001451
ชุด ส่วนสวมป ล ายกร ะบอ กฉีดยาแบบผสม
อัตโนมัต ิจำานวน 25 อัน

Premier® NexTemp® สี ใส

หม�ยเลขร�ยก�ร ร�ยละเอียดผลิตภัณฑ์

3001473
NexTemp แบบชุดอุปกรณ์ ใหญ่
กระบอกฉีดยาแบบผสมอัตโนมัต ิสี ใส ขนาด 5 มล. 
จำานวนส่ี (4) อัน

3001472

NexTemp แบบชุดอุปกรณ์มาตรฐาน
กระบอกฉีดยาแบบผสมอัตโนมัต ิขนาด  
5 มล. จำานวนหน่ึง (1) อัน
ส่วนสวมปลายสำาหรบัผสม สี ใส จำานวน 10 อัน 

ข้อห้�มใช้: 
ห้ามใช้  NexTemp® ในกรณี:
• ใช้เป็ นวัสดุอุดฟันช่ั วคราวหรื อใช้สำ าหรับการทำาพัลพ์แคพพิ่ ง (pulp capping)
• ใช้กับผู้ ป่วยที่ มีภาวะเสี ยวฟันหรื ออาการแพ้ตอ่เรซิ นซ่ึ งเป็ นที่ ทราบ ในกรณีดัง

กล่าวให้ล้างบริ เวณที่  
สัมผัสกับเรซิ นเพื่ อนำ าเศษวัสดุออกให้หมด หากสังเกตพบว่ามี อาการแพ้  ควร
ปรึกษาแพทย์  
ทันที  และหยุดใช้กับผู้ ป่วยรายน้ี

• ใช้เป็นซีเมนต์ช่ั วคราวที่ สัมผัสกับวัสดุบูรณะฟันที่ ทำาเสร็จใหม่ ๆ ซ่ึ งทำามาจากวัสดุ
สร้างแกนชนิด 
บ่มด้วยแสงร่วมกับบ่มด้วยตัวเอง (dual-cure) หรือบ่มด้วยตัวเอง (self-cure) 
หรือคอมโพสิตเรซิน  

• มี ซี เมนต์เรซิ นชนิดช่ั วคราวที่ มี ยูจีนอลอยู่ บนการเตรี ยมฟันหรื อเดือยรองรับ
ครอบฟันกอ่นการใช้  NexTemp®

ข้อควรระวัง:

• ส่วนสวมปลายแบบใช้แล้วทิ ้งได้รับการออกแบบมาเพื่ อใช้กับผู้ ป่วยเพียงครั ้งเดียว
เท่าน้ัน ห้ามนำ า 
ส่วนสวมปลายสำ าหรับผสมที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ า 

• ระยะเวลาในการทำางานและเวลาในการเซตตัวจะแตกต่างกันไปตามอุณหภู มิ  
ความชื้ น และอายขุองผลิตภัณฑ์และสภาพการเก็บรักษา

• ใช้ปลอกพลาสติกสำ าหรับป้องกันบนกระบอกฉีดยาเพื่ อลดการปนเป้ื อนข้ามที่ อาจ
เกิดขึ ้ นได้ระหว่างผู้ ป่วย

• หลีกเลี่ ยงการทำาให้ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเป้ื อน ห้ามผสมส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์น้ี เข้ากับวัสดุอื่ น ๆ ห้ามนำ าส่วนประกอบที่ ใช้แล้วใส่กลับเข้า 
ไปยังบรรจุภัณฑ์เดิม กำาจัดวัสดุเหลือใช้ด้วยวิธี ที่  
เหมาะสม

• หลีกเลี่ ยงแสงแดดหรื อแหล่งความร้อนใกล้เคียง อายุการเก็บรักษาจะลดลงหากจัด
เก็บไม่ถู กต้อง

• หากไม่นำาซี เมนตส่์วนเกินบริ เวณใต้เหงือกออก อาจจำาเป็นต้องทำาหัตถการทางทันต
กรรมเพื่ อแก้ ไข

• ผลิตภัณฑ์น้ี เป็ นอุปกรณ์ที่ ต้องส่ั งโดยแพทย์  ใช้ ใบส่ั งจากแพทย์เท่าน้ัน

คำ�เตือน: 

• วัสดุที่ มี ยูจีนอลสามารถยับยั ้งกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ของ NexTemp® ได้
• สำ าหรับใช้ โดยทันตแพทย์ที่ ผ่านการฝึ กอบรม 

เท่าน้ัน 
• ห้ามใช้หลังพ้นอายุการเก็บรักษาที่ ระบุไว้บนฉลาก/บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

อ�ก�รไมพ่ งึประสงค:์ 

อาการไมพ่ งึประสงคอ์าจรวมถงึ แต่ไมจ่ ำากดัเพยีง:
• การอักเสบของเน้ื อเย่ื อออ่น
• ปฏิกิริ ยาการแพ้ตอ่วัสดุ  NexTemp® ล้างบริ เวณ 

ที่ สัมผัสกับผลิตภัณฑ์เพื่ อนำ าวัสดุออกให้หมด หากสังเกตพบว่ามี อาการแพ้  ควร
ปรึกษาแพทย์  
ทันที  และหยุดใช้กับผู้ ป่วยรายน้ี

• อาการปวด ความรู้ สึ กไม่สบาย และ/หรื อความรู้ สึ ก 
ผิดปกติอันเน่ื องมาจากการมี  NexTemp®

ก่อนใช้ง�น:

• ฆา่เชื ้อเครื่ องจ่ายกระบอกฉีดยาโดยใช้กระบวนการฆ่าเชื ้อระดับกลาง (การสัมผัสกับ
น้ำ ายา) ตามที่ศูนย์  
ควบคุมโรคแนะนำา และใช้ปลอกพลาสติกสำาหรับ 
ป้องกันบนกระบอกฉีดยา 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ใส่ส่วนสวมปลายอันใหม่ ไว้ที่ ปลายเครื่ องจ่ายสำ าหรับการใช้
งานแตล่ะครั ้ง 

วัสดุ:

ตำารับซี เมนต์เรซิ นที่ ไม่มี ยูจีนอลซ่ึ งมีฟลู ออไรด์  โพแทสเซี ยมไนเตรต และคลอร์
เฮกซิ ดีน



คำ�แนะนำ �ก�รใช้ง�น (โปรดปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง) 
1. ท ำาการเตร ยีมฟ นัและสรา้งการบรูณะช ั ว่คราวใหเ้สรจ็กอ่นท ีจ่ะดนัซ เีมนตผ์สม

ออกมา
2. ทำาให้ฟันแห้งและแยกฟันที่ เตรียม ระมัดระวงัที่ จะ 

ไมท่ำาใหก้ารเตรียมแห้งหรือปลอ่ยให้แห้งมากเกินไป
3. ถอดฝาปิ ดออกจากกระบอกฉีดยาผสม 

อัตโนมัติแบบกระบอกคู่ และพักไว้กอ่น ดันวัสดุที่ ยังไม่ ได้ผสมออกมาปริ มาณเล็ก
น้อยเพ่ื อให้แน่ใจว่าไม่มี ส่ิ งกีดขวางการไหลทั ้งจากส่วนประกอบหลัก (base) และ
ส่วนตัวเร่งปฏิกิริ ยา (catalyst) ของกระบอกที่ เกี่ ยวข้อง

4. ตอ่ปลายสำ าหรับการจ่ายในการผสมอัตโนมัติและล็อคเข้าที่ ด้วยการบิด 90 องศา 
(quarter turn)

5. ดันชั ้นบาง ๆ ของซี เมนต์ที่ ผสมอัตโนมัติลงบน 
พื ้ นผิ วด้านในที่ สะอาดของการบูรณะช่ั วคราว คุณมีเวลาทำางานประมาณ 45 
วินาที  หลังจากดันซี เมนต์ผสมออกมา

6. จัดการบูรณะช่ั วคราวให้เข้าที่ อย่างแน่นหนา การเซตตัวขั ้นต้นของเจลจะเกิด
ขึ ้ นภายใน 2 ถึง 2.5 นาทีหลังการจัดให้เข้าที่  ควรเริ่ มการทำาความ 
สะอาดซี เมนต์ส่วนเกินทันทีหลังจากระยะการเซตตัวของเจลน้ี

7. การเซตตัวของซีเมนต์ขั ้นสุดท้ายจะเกิดขึ ้นระหวา่ง 4 และ 5 นาที  หลังจากการจัด
ตำาแหน่งการบูรณะ 
ช่ั วคราวให้เข้าที่  เวลาการเซตตัวขั ้นสุดท้ายถูก 
กำาหนดภายในปาก เวลาของการเซตตัวที่ อุณหภูมิ  
โดยรอบน้ันแตกตา่งกันและไม่ได้แสดงถึงภาวะทางคลินิก  

8. ถอดส่วนสวมปลายสำ าหรับการผสมที่ ใช้แล้วออกจากกระบอกฉีดยาผสมอัตโนมัติ
แบบกระบอกคู่ และแทนที่ ด้วยฝาปิ ดเดิม

ข้อแนะนำ �ในก�รผสมด้วยมือท่ี เป็ นท�งเลือก:
1. ท ำาการเตร ยีมฟ นัและสรา้งการบรูณะช ั ว่คราวใหเ้สรจ็กอ่นท ีจ่ะดนัซ เีมนตผ์สม

ออกมา
2. ทำาให้ฟันแห้งและแยกฟันที่ เตรี ยม ระมัดระวังที่ จะ 

ไม่ทำาให้การเตรี ยมแห้งหรื อปลอ่ยให้แห้งมาก 
เกินไป

3. ถอดฝาปิ ดออกจากกระบอกฉีดยาผสมอัตโนมัติแบบกระบอกคู่และพักไวก้อ่น ดัน
วัสดท่ีุ ยังไม่ ไดผ้สม 
ออกมาปริมาณเล็กน้อยเพื่ อให้แน่ใจวา่ไมม่ี ส่ิ งกีดขวางการไหลทัง้จากส่วนประกอบ
หลัก (base) และส่วนตัวเรง่ปฏิกิริยา (catalyst) ของกระบอก 
ที่ เกี่ ยวข้อง

4. วางปลายด้านจ่ายของกระบอกฉีดยาแบบกระบอกคู่ ลงบนแผ่นกระจกหนาที่ สะอาด
หรื อแผ่นสำ าหรับการผสมที่ สะอาด ดันฐานและตัวเร่งปฏิกิริ ยาใน 
ปริ มาณที่ เหมาะสมลงบนพื ้ นผิ วที่ เลือกสำ าหรับการผสม โปรดแน่ใจว่าได้หลีก
เลี่ ยงการปนเป้ื อนข้ามระหว่างรู เปิ ดของฐานและกระบอกของตัวเร่งปฏิกิริ ยาที่
อยู่ ใกล้กัน ปิ ดฝาของกระบอกฉีดยาด้วย 
ฝาปิ ดเดิมอีกครั ้ง

5. ใช้ ไม้พายที่ สะอาดหรื อแท่งผสม ผสมส่วนประกอบ 
สองส่วนเข้าด้วยกันให้เป็ นครี มเน้ื อเดียว

6. ใช้แท่งผสมหรื อแปรง ทาชั้นบาง ๆ ของซี เมนต์ที่ ผสมลงบนพื ้ นผิ วด้านในที่
สะอาดของการบูรณะช่ั วคราว คุณมีเวลาทำางานประมาณ 45 วินาที  หลังจากดัน
ซี เมนต์ผสมออกมา 

7. จัดการบูรณะช่ั วคราวให้เข้าที่ อย่างแน่นหนา การเซตตัวของเจลเกิดขึ ้ นภายใน 2 
ถึง 2.5 นาทีหลังการจัดให้เข้าที่  ควรเริ่ มการทำา 
ความสะอาดซี เมนต์ส่วนเกินทันทีหลังจากระยะการเซตตัวของเจลน้ี

8. การเซตตัวของซี เมนต์ขั ้นสุดท้ายจะเกิดขึ ้ นระหว่าง 4 และ 5 นาที  หลังจากการ
จัดตำาแหน่งการบูรณะ 
ช่ั วคราวให้เข้าที่  เวลาการเซตตัวขั ้นสุดท้ายถู ก 
กำาหนดภายในปาก เวลาของการเซตตัวที่  
อุณหภู มิ โดยรอบน้ันแตกต่างกันและไม่ ได้แสดงถึงภาวะทางคลินิก  

ก�รเก็บรักษ�:
• สามารถเก็บรักษา NexTemp® ไว้ ได้ ในช่วงอุณหภู มิ  4°C (39°F) - 24°C (75°F) 
• อย่าเก็บรักษาไว้ ในที่ อุณหภู มิ สู งกว่า 24°C (75°F) ห้ามแช่แข็ง
• ปลอ่ยใหว้สัดอุ ุน่ข ึ น้จนถงึอณุหภ มู หิอ้งกอ่นการ 

ใชง้าน

อ�ยุก�รเก็บรักษ�:

• NexTemp® มี อายุการเก็บรักษา 2 ปี  (24 เดือน) นับจากวันที่ ผลิต 
• ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากหมดอายุ  ดูวันหมดอายุ  

บนฉลากของผลิตภัณฑ์  

สำ�หรับข้อมูลเพ่ิ มเติม: 

สำ าหรับเอกสารข้อมู ลความ 
ปลอดภัยหรื อคำาแนะนำ าการใช้  กรุณาเข้าไปที่ เว็บไซต์   
www.premierdentalco.com หรื อโทรติดตอ่  
Premier ได้ที่  610-239-6000

สัญลักษณ์ คว�มหม�ยของสัญลักษณ์

วนัหมดอาย ุ

ผ ูผ้ลติ

หมายเลขชดุการผลติ

ข้อควรระวัง: ดูคำาแนะนำ าการใช้งาน

 

ขีดจำากัดบนและล่างของอุณหภู มิสำ าหรับการใช้
งาน การจัดเก็บ และการขนส่ง

สารที่ ทำาให้ ไวตอ่การกระตุ้นของผิ วหนัง มีฤทธิ์
ระคายเคือง (ผิ วหนังและดวงตา) 

24˚C
75˚F

10˚C 
50˚F

เก็บให้พ้นแสงแดด 

ดูคำาแนะนำ าการใช้งานได้ที่   
www.premierdentalco.com

ข้อควรระวัง: กฎหมายของรัฐบาลกลาง 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจำากัดให้จำาหน่าย
อุปกรณ์น้ี โดยแพทย์หรื อตามคำาส่ั งของแพทย์
เท่าน้ัน


