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LIETOŠANAS PAMACĪBA
CERAMILL D-WAX

Lietošanas pamācības

Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

PIELIETOJUMS
Frēzēšanas vasks totālās protezēšanas bāzei, veicot apstrādi ar FNC frēzēšanas iekārtu
Ceramill Motion 2 (5x).

IZSTRADAJUMA APRAKSTS

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
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Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill D-WACHS ir rozā krāsas vaska sagatave, kas atbilst medicīnas izstrādājumu klasei 1.
To izmanto totālas protezēšanas bāzu izgatavošanai un pielāgošanai, ar FNC frēzēšanas iekārtu
Ceramill Motion 2 (5x) veicot divpusēju apstrādi un pielietojot ūdens dzesēšanu.
Vasks ir piemērots pārvietošanai protēzes pielāgošanas laikā pacientam, kā arī pēc tās.

TEHNISKIE DATI
Krāsa:
Sacietēšanas punkts:
viskozitāte pie 120 °C:
Šķīdība ūdenī:
Uzliesmošanas punkts:
Blīvums pie 20 °C:
Smarža:

rozā
84 °C
< 50 mPas
nešķīstošs
> 140 °C
apt. 0,93 g/cm3
vāja, specifiska

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

ĶĪMISKAIS SASTAVS
Vasks uz ogļūdeņražu bāzes, dabiskais vasks, krāsviela.

IESAIŅOJUMS
760570

Ceramill D-WAX

H = 30 mm

Zobu loka formā

UZGLABAŠANA
Sargājiet sagataves no tiešas saules staru iedarbības. Uzglabājiet oriģinālajā iesaiņojumā
vēsā, labi vēdināmā vietā

DROŠĪBAS NOTEIKUMI UN BRĪDINOŠIE NORADĪJUMI
Veicot termisko apstrādi, parūpējieties par tvaiku uzsūkšanu un nodrošiniet pietiekošu ventilāciju.
Izkusušā materiāla pilieni var radīt ādas apdeguma briesmas. Apstrādes laikā lietojiet personīgo
aizsargtērpu (putekļu aizsargmasku, aizsargbrilles, aizsargcimdus, aizsargapmetni).

INDIKACIJA
_ Zobu protēžu bāzes frēzēšanai, ko pielaikošanas laikā var ievietot pacienta mutē.
_ Apstrādei, veicot ievietošanu karstajam vai aukstajam pulimerizātam.

DERĪGUMS
3 gadi, skaitot no izgatavošanas datuma.

TĪRĪŠANA PEC FRĒZĒŠANAS
Pēc frēzēšanas protēžu bāze jāatattīra no šķidruma radäitajiem traipiem ar audumu,
kas samitrināts aukstā ūdenī.
Šaurākajās vietās, ko nav iespējams iztīrīt ar audumu, tīrīšanai var lietot zobu suku no
mīkstiem sariem.

UTILIZĒŠANA
Vispārējā gadījumā izstrādājumu var utilizēt, izmetot sadzīves atkritumu tvertnē.
Izstrādājumu var utilizēt arī, piemēram, ievietojot sadedzināšanas iekārtā, ja pie tam tiek
ievēroti vietējie noteikumi.

GARANTIJA
Ar lietošanu saistīti tehniskie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un veiktajiem pētījumiem,
tāpēc tie var kalpot vienīgi kā vadlīnijas, neatkarīgi no tā, vai šie ieteikumi tiek izplatīti mutiski,
rakstiski vai praktiskas apmācības ceļā. Mūsu izstrādājumi tiek nepārtraukti pilnveidoti. Tāpēc
mēs rezervējam tiesības mainīt izstrādājuma konstrukciju un montāžas veidu.

LAPAS AR DROŠĪBAS DATIEM / DEKLARACIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Lapas ar drošības datiem un deklarāciju par atbilstību standartiem var saņemt pēc pieprasījuma
interneta vietnē www.amanngirrbach.com
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Ražotājs
Ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus
Saskaņā ar ASV Federālo likumdošanu, šo izstrādājumu var iegādāties
tikai pēc zobārsta pasūtījuma.
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