CS

CS

NÁVOD K OBSLUZE
CERAMILL PONTIC

Návod k obsluze

Překlad originálního návodu k použití

POPIS VÝROBKU

33557-FB

Made in the European Union

2016-12-05

U modelovacích materiálů Ceramill se jedná o světlem
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vytvrditelné modelovací umělé hmoty, v konzistencích slabě
tekoucích a tvarovatelných.
Ceramill Pontic (760522) má tvarovatelnou konzistenci a používá
se pro modelaci mezičlenů můstku. Pro izolování sádry resp.
matného laku před modelovací umělou hmotou slouží na modelovací umělé hmotě odsouhlasená izolace Ceramill Sep (760561).

Achtung
Warning
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MANIPULACE

Polymerační vlnová délka		

400 - 500 nm

Doba polymerace		

7 sec

Hloubka polymerace		
≤ 1mm
Údaje platí pro Ceramill Pontic, s ohledem na zpracování a teplotu v místnosti.

Světlem vytvrditelné umělé hmoty se během polymerace zásadně smršťují.

Mezičleny můstku z materiálu Ceramill Pontic nejdřív
spojte vzájemně 1. Po úplné polymeraci potom jeden po
druhém pomocí materiálu Ceramill Gel zafixujte na
koncových pilířích 2 a 3.
Těleso z umělé hmoty lze u náročných prací nebo pokud
design tělesa není jednoznačný dočasně vložit kvůli kontrole
lícování do ústní dutiny pacienta. Tato zkouška, tzn. doba
setrvání v ústní dutině pacienta, se principiálně neprovádí u
každé práce a trvá jen několik minut.

SKLADOVÁNÍ

Upozornění ke skladování: Neskladujte při teplotách nad 25 °C.
Uchovávejte v originálním těsně uzavřeném obalu . Chraňte před
dopadem světla. Stálost při uskladnění: 4 roky.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Pacient a uživatel: Modelovací materiály Ceramill
mohou vyvolat alergické reakce. Uživatel: Častý a trvalý kontakt
pokožky s nezpolymerovaným materiálem může vést k
podráždění pokožky.

VZÁJEMNÁ PŮSOBENÍ

Žádná vzájemná působení nejsou známa.

KONTRAINDIKACE

Pacient a uživatel: Modelovací materiály Ceramill by se neměly
používat při známé alergii na některou z obsažených látek.

VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dbejte listu s bezpečnostními údaji. Může vyvolat alergickou
kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/
aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/
ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního
prostředí. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Likvidace obsahu/nádoby podle místních/regionálních/
národních/mezinárodních předpisů.

DODATEK ZÁRUKY /
VYLOUČENÍ ZÁRUKY
Aplikačně technická doporučení, jedno zda jsou sdělena
ústně, písemně nebo v průběhu praktické instruktáže, platí
jako směrnice. Naše výrobky podléhají kontinuálnímu dalšímu
vývoji. Vyhrazujeme si proto změny v obsluze a konstrukci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

						

Pontic

Pevnost v ohybu

40 MPa

Modul pružnosti

1000 MPa

Tažnost při přetržení

12 %

Barva		

modrá

Chemické složení:
Ceramill Pontic: světlem vytvrditelné, dentální modelovací umělé
hmoty na bázi metakrylátu.

BALENÍ / PŘÍSLUŠENSTVÍ

760522

Ceramill Pontic – bal. à 2 ks

760561

Ceramill Sep – izolace sádry resp. matného laku

				

před modelovací umělou hmotou

Listy s bezpečnostními údaji jsou k dispozici na dotaz
a na www.amanngirrbach.com
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Omezení teploty
Pozor
Ohrožení životního prostředí
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