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Ceramill PMMA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojimo instrukcija

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

PASKIRTIS
Skaidrus, sudeginamas nepaliekant likučių plastikas, skirtas perdirbti frezavimo aparate.
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
www.amanngirrbach.com
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Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill PMMA yra skaidrus plastikinis ruošinys, priskiriamas 1 medicinos produktų klasei.
Jis skirtas karkasams gaminti ir išbandyti bei apdorojamas frezavimo aparatu.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva			
Kvapas			
Minkštėjimo temperatūra		
Pliūpsnio temperatūra 		
Tankis 			
Tirpumas vandenyje 		

bespalvis arba dažytas
bekvapis
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 esant 20 °C
netirpus

CHEMINĖ SUDĖTIS (MAS. %)
100 % PMMA (polimetilmetakrilatas)

SANDĖLIAVIMAS
Jokios ypatingos priemonės nereikalingos.

ĮSPĖJAMAI IR SAUGOS NURODYMAI
Apdorojant būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones (respiratorių, apsauginius
akinius ir kt.).

INDIKACIJA
_ Tinkamumo ir funkcionalumo odontologiniam darbui tikrinimas su gipsiniu modeliu
ir paciento burnoje.
_ Nėra skirtas ilgesniam laikotarpiui burnoje (maks. 5 min.).
_ Apdorojimui liejimo, presavimo arba perpresavimo metodu.

KONTRAINDIKACIJA
_ PMMA netoleravimas

KARKASO FORMAVIMAS IR TOLESNIS APDIRBIMAS
Atsižvelkite į atitinkamos medžiagos, iš kurios liejamas arba presuojamas karkasas,
gamintojo duomenis. Kad būtų išvengta įtrūkimų liejimo formos masėje, rekomenduojama
prieš įdedant padengti karkasą plonu vaško sluoksniu.
PMMA karkasas prieš įstatant į burną turi būti nuvalomas ir dezinfekuojamas pagal
higienos reikalavimus.

TINKAMUMAS NAUDOTI
Tinka naudoti 5 metus nuo pagaminimo datos.

ŠALINIMAS
Šiuo klausimu reikia kreiptis į kompetentingą, aprobuotą atliekų tvarkymo įmonę.

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 keisti jų konstrukciją
ir sudėtį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI /
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Saugos duomenų lapai ir atitikties deklaracijos pateikiami paprašius, taip pat juos galima
rasti tinklalapyje www.amanngirrbach.com.
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Gamintojas
Laikykitės naudojimo instrukcijos
Produktu pagal Federalinį JAV įstatymą leidžiama prekiauti tik odontologui
arba jo pavedimu.

		

Tinka naudoti iki

		

Serijos numeris

