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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
CERAMILL D-WAX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ
Κηρός φρεζαρίσματος για βάσεις ολικών τεχνητών οδοντοστοιχιών για κατεργασία στη συσκευή
φρεζαρίσματος CNC Ceramc Motion 2 (5x).

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
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Made in the European Union

2016-08-30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ceramill D WAX είναι ένα ακατέργαστο τεμάχιο κηρού της κατηγορίας ιατρικών προϊόντων 1.
Χρησιμεύει στη κατασκευή και δοκιμή βάσεων ολικών τεχνητών οδοντοστοιχιών και κατεργάζεται
αμφίπλευρα και με ψύξη νερού με τη συσκευή φρεζαρίσματος CNC Ceramc Motion 2 (5x).
Ο κηρός είναι κατάλληλο για μετατροπές κατά τη διάρκεια της δοκιμής στον ασθενή καθώς και
μετά απ¨αυτήν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα:
Σημείο στερεοποίησης:
Ιξώδες σε 120 °C:
Διαλυτότητα στο νερό:
Σημείο ανάφλεξης:
Πυκνότητα σε 20 °C:
Οσμή:

ροζ
84 °C
< 50 mPas
αδιάλυτο στο νερό
> 140 °C
περίπου 0,93 g/cm3
αμυδρά χαρακτηριστική

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

ΧΗΜΙΚΉ ΣΎΣΤΑΣΗ
Κηροί υδρογονανθράκων, φυσικοί κηροί, βαφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
760570

Ceramill D-WAX

Ύψος = 30 mm

Σχήμα καμπύλης δοντιού

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα ακατέργαστα τεμάχια κηρού πρέπει να προστατεύονται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Να αποθηκεύεται στη γνήσια συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά τη θερμική κατεργασία πρέπει να αναρροφώνται οι αναθυμιάσεις και να αερίζεται επαρκώς
ο χώρος. Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτές εκχύσεις. Όταν εργάζεστε να φοράτε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό (αναπνευστική μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας,
προστατευτική ποδιά).

ΕΝΔΕΙΞΗ
_ Για το φρεζάρισμα βάσεων τεχνητών οδοντοστοιχιών που που μπορεί να τοποθετηθεί
δοκιμαστικά στο στόμα του ασθενή.
_ Για κατεργασία με διαδικασία ενσωμάτωσης για ψυχρά και θερμά προϊόντα πολυμερισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
3 έτη από την ημερομηνία κατασκευής

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΜΕΤΆ ΤΟ ΦΡΕΖΆΡΙΣΜΑ
Η βάση της τεχνητής οδοντοστοιχίας πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν λεκέδες και ψυκτικά
υγρά με πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό.
Για τον καθαρισμό θέσεων που δεν μπαίνει το πανί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Κανονικά αποσύρεται μαζί με τα απορρίμματα του νοικοκυριού σας. Λαμβανομένων υπόψη
των εκάστοτε τοπικών κρατικών διατάξεων μπορούν π.χ. να προσκομιστούν σε μια εγκατάσταση
αποτέφρωσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Οι τεχνικές προτάσεις χρήσης, είτε αυτές επακολουθούν προφορικώς, γραπτώς, ή στο πλαίσιο
πρακτικής ενημέρωσης βασίζονται στις δικές μας εμπειρίες και δοκιμές και γι΄ αυτό ισχύουν μόνο
σαν κατευθυντήριες γραμμές. Τα προϊόντα μας εξελίσσονται διαρκώς. Γι΄αυτό επιφυλασσόμαστε
σχετικά με ενδεχόμενες μετατροπές σε κατασκευή και σύνθεση .

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Για τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας και για τις δηλώσεις συμμόρφωσης μπορείτε να μας ρωτήσετε
ή να τα/τις κατεβάστε από την ιστοσελίδα www.amanngirrbach.com

		

Κωδ. παρτίδας

		

Κωδ. αριθ.

		

Κατασκευαστής
Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης
Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Δίκαιο των ΗΠΑ η πώληση του προϊόντος
επιτρέπεται μόνο μέσω ή με εντολή.

			
		

Ημερομηνία λήξης
Αριθμός σειράς

