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BRUGSVEJLEDNING
Ceramill PMMA

Brugsvejledning

Oversættelse af den originale brugsvejledning

FORMÅL
Gennemsigtigt, resteløst, forbrændbart kunststof til forarbejdning i en fræsemaskine.
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
www.amanngirrbach.com

31661-FB_GA_Ceramill PMMA_v25_160830 2016-08-30 14:38

31661-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill PMMA er et råemne af gennemsigtigt kunststof fra medicinproduktklasse 1.
Det bruges til at fremstille og teste fundamenter og bearbejdes med et fræseapparat.
TEKNISKE DATA
Farve			
Lugt			
Blødgøringstemperatur		
Flammepunkt 		
Tæthed 			
Vandopløselighed 		

farveløs eller indfarvet
lugtfri
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 ved 20 °C
uopløselig

KEMISK SAMMENSÆTNING (VÆGT -%)
100% PMMA (polymetylmetakrylat)

OPBEVARING
Der kræves ingen særlige foranstaltninger.

ADVARSELS- OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Brug personligt beskyttelsesværn (støvbeskyttelsesmaske, beskyttelsesbriller, …)
under arbejdet.

INDIKATION
_ Kontrol af pasning og funktionalitet af det tandtekniske arbejde på gipsmodellen
og i patientens mund.
_ Ikke egnet til længere tid i munden (maks. 5 minutter).
_ Skal forarbejdes vha. støbe-, presse- eller overpresseproces.

KONTRAINDIKATION
_ PMMA uforenelighed

FUNDAMENTFORMGIVNING OG VIDEREFORARBEJDNING
Overhold producentens oplysninger, der findes til det enkelte materiale, i hvilket
fundamentet støbes eller presses. For at forhindre revner i indstøbningsmassen
anbefales det at forsyne fundamentet med et tyndt lag voks før indstøbningen.
PMMA fundamentet skal renses og desinficeres iht. hygiejneretningslinjen, før det
sættes ind i munden.

HOLDBARHED
Holdbar i 5 år fra produktionsdato

BORTSKAFFELSE
Kontakt hertil det ansvarlige, godkendte bortskaffelsesfirma.

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

		
		

Kan bruges indtil
Serienummer

