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Ceramill PMMA
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Kezelési útmutató

Az eredeti kezelési útmutató fordítása

A TERMÉK RENDELTETÉSE
Átlátszó, maradéktalanul elégethető műanyag egy marógépben való megmunkáláshoz.
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
www.amanngirrbach.com
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A Ceramill PMMA egy az orvosi termékek 1. osztályához tartozó átlátszó műanyag nyersdarab.
A nyersdarab vázak gyártására és kipróbálására szolgál, a megmunkálásához marógépet
használnak.

MŰSZ AKI ADATOK
Szín			
szag			
Lágyulási hőmérséklet		
Gyúláspont 		
Sűrűség 			
Vízben való oldhatóság 		

színtelen vagy színezett
szagtalan
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 20 °C hőmérséklet mellett
Nem oldható

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL (SÚLY -%)
100 % PMMA (polimetilmetakrilát)

TÁROLÁS
Különleges intézkedésekre nincs szükség.

FIGYELMEZTETŐ MEGJEGYZÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A megmunkálás során viseljen személyes védő ruhát (porvédő álarc, védőszemüveg, …).

JAVALLATOK
_ A fogtechnikai munka illesztésének és funkcionalításának ellenőrzése gipszmodellen
és a paciens szájában.
_ Nem tartható hosszabb ideig a szájban (legfeljebb 5 perc).
_ Öntési, préselési vagy felülpréselési eljárással való megmunkáláshoz.

ELLENJAVALLATOK
_ PMMA összeférhetetlenség

A VÁZ KIALAKÍTÁSA ÉS A TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS
Tartsa be a gyártónak arra a mindenkori anyagra vonatkozó előírásait, amelybe a váz
kiöntésre vagy bepréselésre kerül. A beágyazó anyag repedéseinek megakadályozására
ajánlatos a vázat a beágyazás előtt egy vékony viaszréteggel bevonni.
A PMMA vázat a szájba való behelyezés előtt a higiéniai irányelveknek megfelelően meg
kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

TARTÓSSÁG
A gyártási dátumtól kezdve 5 év.

HULLADÉKKEZELÉS
Ehhez egyeztetni kell az illetékes, engedélyezett hulladékkezelő vállalattal.

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

