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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
CERAMILL D-WAX

Naudojimo instrukcija

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

PASKIRTIS
Frezavimo vaškas pilnų protezų bazėms apdoroti CNC frezavimo aparate Ceramill Motion 2 (5x).

PRODUKTO APRAŠAS

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

32995-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill D-WAX yra rožinės spalvos vaško ruošinys, priskiriamas 1 medicinos produktų klasei.
Jis yra skirtas pilnų protezų bazėms gaminti ir bandyti, apdorojamas CNC frezavimo aparatu
Ceramill Motion 2 (5x) iš abiejų pusių aušinant vandeniu.
Vaškas skirtas pataisymams pacientui bandant arba po išbandymo atlikti.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva:
Stingimo temperatūra
Klampumas 120 °C:
Tirpumas vandenyje:
Pliūpsnio temperatūra:
Tankis, esant 20 °C:
Kvapas:

rožinė
84 °C
< 50 mPas
netirpus
> 140 °C
apie 0,93 g/cm3
silpnas, tipinis

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

CHEMINĖ SUDĖTIS
Angliavandenilių vaškas, natūralus vaškas, dažai

PAKUOČIŲ TURINYS
760570

Ceramill D-WAX

A = 30 mm

Danties lanko forma

SANDĖLIAVIMAS
Saugokite vaško ruošinius nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite originalioje pakuotėje
ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

ĮSPĖJAMAI IR SAUGOS NURODYMAI
Atlikdami terminį apdorojimą pasirūpinkite garų nusiurbimu ir pakankamu vėdinimu. Odos
nudegimų pavojus dėl karšto lydinio. Apdorojant būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones
(respiratorių, apsauginius akinius, apsaugines pirštines, apsauginį apsiaustą).

INDIKACIJA
_ Protezo bazei frezuoti, kurią galima įdėti pacientui į burną išbandyti.
_ Apdorojimui šalto arba karšto polimerizato apliejimo metodu.

TINKAMUMAS NAUDOTI
3 metų nuo pagaminimo datos.

VALYMAS PO FREZAVIMO
Baigus frezuoti reikia nuvalyti nuo protezo aušinimo skysčio dėmes servetėle, prieš tai
sudrėkinta šaltu vandeniu.
Siauresnėms vietoms, kurių neįmanoma pasiekti servetėle, naudokite minkštą dantų šepetėlį.

ŠALINIMAS
Paprastai galima šalinti su buitinėmis atliekomis. Laikantis vietos oficialių reikalavimų galima
atiduoti, pvz., tinkamą atliekų deginimo įmonei.

GARANTIJA
Naudojimo technikos patarimai, nesvarbu, ar jie pateikti žodžiu, raštu ar praktinių mokymų metu,
remiasi mūsų patirtimi ir bandymais ir yra tik rekomendacinio pobūdžio. Mūsų produktai ir toliau
nuolat tobulinami. Todėl pasiliekame teisę daryti jų konstrukcijos ir sudėties pakeitimus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI / ATITIKTIES DEKLARACIJA
Saugos duomenų lapai ir atitikties deklaracija pateikiami paprašius, taip pat juos galima rasti
tinklalapyje www.amanngirrbach.com
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Prekės numeris

		

Gamintojas
Laikykitės naudojimo instrukcijos
Produktu pagal Federalinį JAV įstatymą leidžiama prekiauti tik odontologui
arba jo pavedimu.

			

Tinka naudoti iki

		

Serijos numeris

