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NÁVOD K POUŽITÍ
Ceramill PMMA

Návod k použití

Překlad originálního návodu k použití

URČENÍ ÚČELU
Průhledná, beze zbytku spalitelná umělá hmota pro zpracování ve frézovacím zařízení.
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
www.amanngirrbach.com
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Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill PMMA je průhledný umělohmotný polotovar lékařských výrobků třídy 1.
Slouží pro zhotovení a vyzkoušení těles a opracovává se pomocí frézovacího zařízení.
TECHNICKÉ ÚDA JE
Barva			
Zápach			
Teplota měknutí		
Bod vzplanutí 		
Hustota 			
Rozpustnost ve vodě 		

bezbarvá nebo zabarvená
bez zápachu
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 při 20 °C
nerozpustná

CHEMICKÉ SLOŽENÍ (HMOT. %)
100 % PMMA (polymetylmetakrylát)

SKLADOVÁNÍ
Žádná zvláštní opatření nejsou zapotřebí.

VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při zpracování používejte osobní ochranný oděv (ochrannou masku proti prachu,
ochranné brýle, …).

INDIKACE
_ Kontrola lícování a funkčnosti zubně-technického díla na sádrovém modelu
a v ústech pacienta.
_ Nevhodné pro delší časový interval v ústech (max. 5 minut).
_ Pro zpracování metodou odlévání, lisování nebo přelisování.

KONTRAINDIKACE
_ Nesnášenlivost PMMA

VYT VOŘENÍ TĚLESA A DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ
Dbejte údajů výrobce příslušného materiálu, v kterém bude konstrukce odlita
nebo vylisována. Pro zamezení trhlin v zalévací hmotě se doporučuje konstrukci před
zalitím potáhnout tenkou vrstvou vosku.
PMMA konstrukce se musí před vložením do úst podle hygienických směrnic očistit
a vydezinfikovat.

TRVANLIVOST
5 let od data výroby.

LIKVIDACE
K tomu je třeba oslovit příslušnou licencovanou firmu provádějící likvidaci.

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.

		

Použitelné do

		

Sériové číslo

