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BRUGSVEJLEDNING
CERAMILL D-WAX

Brugsvejledning

Oversættelse af den originale brugsvejledning

FORMÅL
Fræsevoks til totale protesebaser til forarbejdning i CNC fræseapparatet
Ceramill Motion 2 (5x).

PRODUKTBESKRIVELSE

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

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 er et råemne af rosafarvet voks fra medicinklasse 1.
Det bruges til at fremstille og teste totale protesebaser og bearbejdes med
CNC-fræseapparatet Ceramill Motion 2 (5x) på begge sider under vandkøling.
Vokset er egnet til at omstille under og efter testen på patienten.

TEKNISKE DATA
Farve:
Størkningspunkt:
Viskositet ved 120 °C:
Opløselighed i vand:
Flammepunkt:
Tæthed ved 20 °C:
Lugt:

rosa
84 °C
< 50 mPas
uopløselig
> 140 °C
ca. 0,93 g/cm3
svag typisk

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

KEMISK SAMMENSÆTNING
Kulbrinte, naturvokser, farvestoffer.

PAKKEENHEDER
760570 Ceramill D-WAX

H = 30 mm

Tandbueform

OPBEVARING
Beskyt råemner af voks mod direkte solstråler. Opbevar dem i original emballage
et køligt, godt ventileret sted.

ADVARSELS- OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Sørg for opsugning af dampe og tilstrækkelig udluftning under termisk forarbejdning.
Fare for forbrænding af huden som følge af varm smeltemasse. Brug personligt
beskyttelsesværn (støvbeskyttelsesmaske, beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker,
beskyttelsestøj) under arbejdet.

INDIKATION
_ Til fræsning af en protesebasis, der kan sættes ind i patientens mund som en test.
_ Til forarbejdning i etlagsproces til kold- eller varmpolymerisat.

HOLDBARHED
3 år fra produktionsdato.

RENGØRING EFTER FRÆSNING
Efter fræsningen skal protesebasen renses for pletter fra kølevæske vha. en klud,
der skal fugtes med koldt vand forinden.
Til smalle steder, hvor det ikke er muligt at komme hen med kluden, kan der bruges
en tandbørste med bløde børster.

BORTSKAFFELSE
Kan normalt smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
Det kan f.eks. afleveres til et egnet forbrændingsanlæg, hvis dette overholder de
lokale forskrifter fra myndighederne.

GARANTI
Tekniske anbefalinger mht. anvendelse, uafhængigt af om de er givet mundtligt, skriftligt
eller i løbet af en praktisk vejledning, baserer på vores egne erfaringer og forsøg og
kan derfor kun betragtes som retningslinje. Vores produkter udvikles kontinuerligt. Vi
forbeholder os derfor ret til at ændre konstruktion og sammensætning.

SIKKERHEDSDATABLADE / OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Sikkerhedsdatablade og overensstemmelseserklæringer fås ved forespørgsel og under
www.amanngirrbach.com

		

Chargekode

		

Artikelnummer

		

Producent
Brugsvejledning skal overholdes
Produktet må iht. amerikansk ret kun sælges af eller på vegne
af en tandlæge.

		
		

Kan bruges indtil
Serienummer

