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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
CERAMILL PONTIC

Naudojimo instrukcija

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

PRODUKTO APRAŠAS

33557-FB

Made in the European Union

2016-12-05

Ceramill modeliavimo medžiagos yra šviesoje kietėjantys
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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

modeliavimo plastikai, takios ir minkomos konsistencijos.
Ceramill Pontic (760522) yra minkomos konsistencijos ir yra
naudojamas tiltelių tarpinėms grandims modeliuoti. Gipsui ir
danties likučio lakui izoliuoti nuo modeliavimo plastiko
naudojama modeliavimo plastikui priderinta izoliacijos priemonė
Ceramill Sep (760561).

Achtung
Warning
Attenzione
Attention
Atención

NAUDOJIMAS

Polimerizacijos bangų ilgis		

400 - 500 nm

Polimerizacijos laikas		

7 sec

Polimerizacijos gylis		
≤ 1mm
Duomenys galioja Ceramill Pontic, apdorojant kambario temperatūroje.

Šviesoje kietėjantys plastikai susitraukia polimerizacijos metu.
Norint sumažinti šį efektą, modeliavimo plastiką tepti
reikia palaipsniui.

Tiltelio tarpines grandis iš Ceramill Pontic pirmiausia sujunkite
tarpusavyje 1. Po visiškos polimerizacijos tada paeiliui fiksuokite
su Ceramill Gel prie galinių atramų 2 ir 3.
Taip išvengsite karkaso išsikraipymo. Plastikinį karkasą, kai
atliekami dideli darbai arba kai yra sudėtingas karkaso dizainas,
priderinimo patikrinimui laikinai galima įstatyti į paciento
burnos ertmę. Šis bandymas, t. y., taikymas paciento burnoje,
atliekamas ne per kiekvieną darbą ir trunka tik kelias minutes.

SANDĖLIAVIMAS

Sandėliavimo nuorodos: Nelaikykite aukštesnėje nei 25 °C
temperatūroje. Originalią pakuotę laikykite sandariai uždarytą.
Saugokite nuo šviesos. Sandėliavimo stabilumas: 4 metų.

PAŠALINIAI POVEIKIAI

Pacientas ir naudotojas: Ceramill modeliavimo medžiagos
gali sukelti alergines reakcijas. Naudotojas: dažnas ir ilgalaikis
odos sąlytis su nepolimerizuota medžiaga gali sudirginti odą.

SĄVEIKA

Nėra žinomų sąveikų.

KONTRAINDIKACIJOS

Pacientas ir naudotojas: Ceramill modeliavimo medžiagos
nereiktų naudoti, jei yra žinoma alergija vienai iš sudėtinių
medžiagų.

ĮSPĖJAMAI IR SAUGOS NURODYMAI

Atsižvelkite į saugos duomenų lapą. Var izraisīt alerģisku ādas
reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/
smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu
aizsargus/sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā
vidē. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
Utilizējiet saturu/tvertni atbilstoši vietējiem/reģionālajiem/
nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.

ĮSTATYMINĖ GARANTIJA /
ATSAKOMYBĖS RIBOS
Naudojimo technikos rekomendacijos žodžiu, raštu ar praktinio
instruktažo metu galioja kaip direktyva.
Mūsų produktai ir toliau nuolat tobulinami. Todėl pasiliekame
teisę keisti jų konstrukciją ir sudėtį.

TECHNINIAI DUOMENYS

						

Pontic

Atsparumas lenkimui

40 MPa

Elastingumo modulis

1000 MPa

Ištįsa nutrūkimo momentu

12 %

Spalva		

mėlyna

Cheminė sudėtis:
Ceramill Pontic: šviesoje kietėjantys modeliavimo plastikai
metakrilato pagrindu.

PAKUOTĖS / REIKMENYS

760522

Ceramill Pontic – Pakuot. po 2 vnt.

760561

Ceramill Sep – Gipso arba danties likučio lako

				

izoliacija nuo modeliavimo plastiko

Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius, taip pat juos
galima rasti tinklalapyje www.amanngirrbach.com.
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Prekės numeris

		

Gamintojas
Laikykitės naudojimo instrukcijos

		 Tinka naudoti iki
		

Temperatūros ribojimas
Dėmesio
Pavojus aplinkai
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