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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
CERAMILL D-WAX

Használati utasítás

Az eredeti kezelési útmutató fordítása

A TERMÉK RENDELTETÉSE
Viasz teljes protézis alapok Ceramill Motion 2 CNC marógépben való megmunkáláshoz (5x).

A TERMÉK LEÍRÁSA

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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A Ceramill D-WAX egy az orvosi termékek 1. osztályához tartozó rózsaszínű viasz nyersdarab.
A viasz teljes protézis alapok készítésére és felpróbálására szolgál és a Ceramill Motion 2 CNC
marógépben (5x) vízhűtés mellett mintkét oldalon megmunkálásra kerül.
A viasz átállításokhoz, illetve a paciensnél végrehajtott felpróbálás utáni alkalmazásra használható.

MŰSZAKI ADATOK
Színe:
Fagyáspont:
Viszkozítás 120 °C mellett:
Vízben való oldhatóság:
Gyúláspont:
Sűrűség 20 °C mellett:
Szag:

rózsaszín
84 °C
< 50 mPas
nem oldható
> 140 °C
kb. 0,93 g/cm3
gyenge, jellegzetes

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

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

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL
Szénhidrogén viaszok, természetes viaszok, színezőanyagok.

KISZERELÉSEK
760570

Ceramill D-WAX

H = 30 mm

Fogív alakú

TÁROLÁS
Óvja meg a viasz blokkokat a közvetlen napsugárzás behatásától. Az eredeti csomagolásban
és egy hűvös. jól szellőztetett helyen tárolja.

FIGYELMEZTETŐ MEGJEGYZÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Termikus megmunkálás esetén gondoskodjon a gőzök elszívásáról és a kielégítő szellőzésről.
A forró, megolvadt anyag égési sérüléseket okozhat. A megmunkálás során viseljen személyes
védő ruhát (porvédő álarc, védőszemüveg, védőkesztyű, védőköpeny).

JAVALLATOK
_ Egy olyan protézis alap marással való megmunkálásához, amelyet a felpróbáláshoz a paciens
szájába lehet tenni.
_ Hideg és forró polimerizátumok beágyazásos eljárással való megmunkálásához.

TARTÓSSÁG
A gyártási dátumtól kezdve 3 év.

TISZTÍTÁS A MARÁS UTÁN
A marás után a protézis alapot egy hideg vízzel megnedvesített kendővel meg kell tisztítani
a hűtőfolyadék foltoktól.
A szűkebb területekhehez, amelyekhez egy kendővel nem lehet hozzáférni, egy puha szálakkal
ellátott fogkefét lehet használni.

HULLADÉKKEZELÉS
Általában a közönséges háztartási szemétbe lehet dobni. A helyi hatósági előírásoknak
megfelelően például egy megfelelő égető berendezésnél lehet leadni.

SZAVATOSSÁG
Az alkalmazástechnikai javaslatok, akár szóban, akár írásban, akár egy gyakorlati bevezetés
kereteiben kerülnek átadásra, saját tapasztalatainkon és kisérleteinken alapulnak és ezért csak
irányelvként használhatók. Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. A termékek
szerkezetének és összetételének bármikori megváltoztatására ezért minden jog fenntartva.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK / KONFORMITÁSI NYILATKOZAT
A biztonsági adatlapok és a konformitási nyilatkozat kérésre megkaphatóak és a
www.amanngirrbach.com honlapon is megtalálhatók.

		

Gyártási adag kódja

		

Cikkszám

		

Gyártó
Vegye figyelembe a Használati útmutatót!
A terméket az U.S.A Szövetségi Törvényének megfelelően csak egy fogorvos
adhatja el, vagy egy fogorvos megbízása alapján szabad eladni.

			
		

Felhasználási határidő
Gyári szám

