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NÁVOD K POUŽITÍ
CERAMILL D-WAX

Návod k použití

Překlad originálního návodu k použití

URČENÍ ÚČELU
Frézovací vosk pro báze totálních protéz pro zpracování v CNC frézovacím zařízení
Ceramill Motion 2 (5x).

POPIS VÝROBKU

Rx only

DIN EN ISO 13485
ISO 9001

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
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Distribution | Vertrieb D/A
Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

32995-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill D-WAX je růžový voskový polotovar lékařských výrobků třídy 1.
Slouží pro zhotovení a vyzkoušení bází totálních protéz a opracovává se oboustranně při chlazení
vodou pomocí CNC frézovacího zařízení Ceramill Motion 2 (5x)
Vosk je vhodný pro přizpůsobení během resp. po vyzkoušení u pacienta.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Barva:
Bod tuhnutí:
Viskozita při 120 °C:
Rozpustnost ve vodě:
Bod vzplanutí:
Hustota při 20 °C:
Zápach:

růžová
84 °C
< 50 mPas
nerozpustný
> 140 °C
ca. 0,93 g/cm3
slabě typický

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

CHEMICKÉ SLOŽENÍ
Uhlovodíkový vosk, přírodní vosk, barviva.

BALENÍ
760570

Ceramill D-WAX

H = 30 mm

Tvar zubního oblouku

SKLADOVÁNÍ
Voskové polotovary chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v originálním obalu
na chladném, dobře větraném místě.

VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při tepelném zpracování se postarejte o odsávání par a dostatečné větrání. Nebezpečí popálení
kůže dané horkou taveninou. Při zpracování používejte osobní ochranný oděv (ochrannou masku
proti prachu, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný plášť).

INDIKACE
_ Pro vyfrézování báze protézy, kterou lze kvůli vyzkoušení nasadit pacientovi do úst.
_ Zpracovávat v jednolůžkovém postupu pro polymery s polymerací za studena nebo teplem.

TRVANLIVOST
3 roky od data výroby.

OČIŠTĚNÍ PO VYFRÉZOVÁNÍ
Po vyfrézování se má báze protézy očistit od skvrn chladicí kapaliny pomocí hadříku, který
byl předem navlhčený studenou vodou.
Pro užší místa, kam nelze dosáhnout hadříkem, se může použít zubní kartáček s měkkými
štětinami.

LIKVIDACE
Lze zpravidla zlikvidovat s domovním odpadem. Při respektování místních úředních nařízení
lze dodat např. do vhodné spalovny.

ZÁRUKA
Aplikačně-technická doporučení, zcela jedno, zda jsou sdělena ústně, písemně či v souvislosti
s praktickou instruktáží, se zakládají na našich vlastních zkušenostech a testech a mohou tudíž
platit jen jako vodítko. Naše výrobky podléhají kontinuálnímu dalšímu vývoji. Vyhrazujeme si
proto změny v konstrukci a sestavení.

LISTY S BEZPEČNOSTNÍMI ÚDAJI / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Listy s bezpečnostními údaji a prohlášení o shodě jsou k dispozici na dotaz a na
www.amanngirrbach.com

		

Kód šarže

		

Číslo výrobku

		

Výrobce
Dbejte návodu k použití
Výrobek smí být podle amerického federálního zákona prodán pouze
zubním lékařem nebo z příkazu zubního lékaře.
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Sériové číslo

