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ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
Ceramill PMMA

Οδηγίες χρήσης

Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ
Διαφανές, χωρίς υπολείμματα εύφλεκτο πλαστικό υλικό για επεξεργασία σε συσκευές
φρεζαρίσματος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Rx only

DIN EN ISO 13485
ISO 9001

31661-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Το Ceramill PMMA είναι ένα ακατέργαστο τεμάχιο από πλαστικό υλικό της κατηγορίας
ιατρικών προϊόντων 1. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή και τη δοκιμή σκελετών και
κατεργάζεται με συσκευές φρεζαρίσματος.

ΤΕΧΝΙΚ Α ΧΑΡΑΚ ΤΗΡΙΣΤΙΚ Α
Χρώμα			
Οσμή			
Θερμοκρασία μάλαξης		
Σημείο ανάφλεξης 		
Πυκνότητα 		
Διαλυτότητα στο νερό 		

άχρωμο ή χρωματισμένο
άοσμο
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 σε 20 °C
αδιάλυτο

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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ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (GEW. -%)
100 % PMMA (Πολυμεθυλμεθακρυλικό)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν εργάζεστε να φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (μάσκα προστασίας
από σκόνη, προστατευτικά γυαλιά, …).

ΕΝΔΕΙΞΗ
_ Έλεγχος της εφαρμογής και της λειτουργικότητας της οδοντοτεχνικής εργασίας στο
γύψινο αποτύπωμα και στο στόμα του ασθενή.
_ Δεν είναι κατάλληλο για να παραμείνει πολλή ώρα στο στόμα (το πολύ για 5 λεπτά).
_ Κατεργασία με τις διαδικασίες χύτευσης, συμπίεση ή υπερσυμπίεση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
_ PMMA Ευπάθεια

ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΚΕΛΕΤΏΝ ΚΑΙ ΠΕΡΕΤΑΊΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
Να τηρείτε τις σχετικές με το εκάστοτε υλικό, στο οποίο χυτεύεται ή πρεσάρετε ο
σκελετός, υποδείξεις του κατασκευαστή. Για να αποφευχθούν τυχόν ρωγμές στο υλικό
ενσωμάτωσης προτείνεται, πριν την ενσωμάτωση, ο σκελετός να επαλειφτεί με ένα
λεπτό στρώμα κεριού.
Ο σκελετός ΡΜΜΑ πρέπει, πριν την τοποθέτηση στο στόμα. να καθαρίζεται και να
αποστειρώνεται σύμφωνα με την οδηγία υγιεινής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
διατηρητέο 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Σχετικά πρέπει να απευθύνεστε στην εγκεκριμένο αρμόδια υπηρεσία απόσυρσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Οι τεχνικές προτάσεις χρήσης, είτε αυτές επακολουθούν προφορικώς, γραπτώς, ή στο
πλαίσιο πρακτική 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.

ΦΥΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /
ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Για τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας και τις δηλώσεις συμμόρφωσης μπορείτε να μας
ρωτήσετε ή να 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

