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Ceramill PMMA
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Lietošanas pamācība

Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

PIELIETOJUMS
Caurspīdīga, bez atlikumiem sadegoša plastmasa, kas paredzēta apstrādei frēzēšanas mašīnā.
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
www.amanngirrbach.com
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Made in the European Union
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Ceramill PMMA ir caurspīdīga plastmasas sagatave, kas atbilst medicīnas izstrādājumu klasei 1.
Tā kalpo karkasu izgatavošanai un pielāgošanai un ir apstrādājama frēzēšanas mašīnā.
TEHNISKIE DATI
Krāsa			
Smarža			
Mīkstināšanās temperatūra
Aizdegšanās punkts 		
Blīvums 			
Šķīstamība ūdenī 		

bezkrāsas vai ar iekrāsojumu
bez smaržas
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 pie 20 °C
nešķīstoša

ĶĪMISKAIS SASTAVS (SV. %)
100 % PMMA (polimetilmetakrilāts)

UZGLABAŠANA
Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI UN BRĪDINOŠIE NORADĪJUMI
Apstrādes laikā nēsājiet individuālos aizsarglīdzekļus (putekļu aizsargmasku,
aizsargbrilles u.c.).

INDIKACIJA
_ Zobu tehniskā izstrādājuma derīguma un funkcionalitātes kontrole at ģipša modeļa
palīdzību un pacienta mutē.
_ Nav piemērots ilgstošai ievietošanai mutē (maks. 5 minūtes).
_ Apstrādei liešanas, presēšanas vai virsspiediena ceļā.

KONTRINDIKACIJA
_ PMMA nepanesība

GKARKASU STRUKTŪRA UN TALAKA APSTRADE
Ņemiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz materiālu, kurā karkass tiek atliets vai
presēts. Lai izvairītos no plaisu veidošanās ieguldīšanas masā, karkasu pirms ieguldīšanas
ieteicams pārklāt ar plānu vaska kārtiņu.
Pirms PMMA karkasa ievietošanas mutē to nepieciešams tīrīt un dezinficēt atbilstoši
higiēnas direktīvas prasībām.

DERĪGUMS
Izstrādājums ir derīgs 5 gadus. skaitot no izgatavošanas datuma

UTILIZĒŠANA
Lai no tās atbrīvotos, izmantojiet kompetenta, pilnvarota utilizēšanas uzņēmuma
pakalpojumus.

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 sastāvu un veidu, kādā tas
tiek apstrādāts un izmantots.

DROŠĪBAS DATU LAPAS /
ATBILSTĪBAS DEKLARACIJA
Lapas ar drošības datiem un deklarāciju par atbilstību standartiem var saņemt pēc
pieprasījuma vai arī izlasīt, atverot interneta vietni www.amanngirrbach.com

		

Partijas kods

		

Artikula numurs

		

Ražotājs
Ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus
Saskaņā ar ASV Federālo likumdošanu, šo izstrādājumu var iegādāties tikai
pēc zobārsta pasūtījuma.

		
		

Izmantojams līdz
Sērijas numurs

