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LIETOŠANAS PAMACĪBA
Ceramill Splintec

Lietošanas pamācība

Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums. Lūdzam lasīt uzmanīgi!
PIELIETOJUMS
Ceramill Splintec ir frezešanas sagataves zobu cietās struktūras, zobus turošā mehānisma un
žokļa locītavas pārslodzes vai nepareiza noslogojuma novēršanai, izmantojot šinas (oklūzijas
šinas)/pacientam pielāgotu urbšanas šablonu izveidei, lai pareizi pozicionētu implantātus*.

INDIKĀCIJA
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EN ISO 13485

Manufacturer | Hersteller

Distribution | Vertrieb

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20
24321 Lütjenburg | Germany
Fon +49 4381 403-0
Fax +49 4381 403-403

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

www.merz-dental.de
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_ Fizioloģiski funkciju traucējumi, kas izraisa zobu cietās struktūras zudumu abrāzijas dēļ
_ Pilnīgs atsevišķu zobu trūkums
KONTRINDIKĀCIJA
_ Paaugstināta jutība pret akrilāta savienojumiem

TEHNISKIE DATI
CERAMILL SPLINTEC FIZIKALIE PARAMETRI
Pārbaudes tiek veiktas šādiem parametriem
Blīvums		
1,19 g / cm3
Šķīdība		
0,2 μg / mm3
Ūdens uzņemšana
26,5 μg / mm3
Lieces modulis
2773 MPa
Lieces izturība
96,6 MPa

EN ISO 10477
EN ISO 10477
EN ISO 10477
EN ISO 20795-1:2013
EN ISO 20795-1:2013

SASTAVS
_ Polimetilmetakrilāts (PMMA) un tīkloti polimēri uz metakrila skābes esteru bāzes;
_ Peroksīda atlikums dibenzoilperoksīda formā
_ Var saturēt metilmetakrilātu (MMA) kā palikušo monomēru līdz maks. 1%.

KRASA
Caurspīdīgs

NESAŠANAS ILGUMS
Nēsāšanas ilgums ir līdz 3 gadiem.

UZGLABAŠANA
Nav nepieciešams veikt kādus īpašus pasākumus.

BRĪDINAJUMI PAR BĪSTAMĪBU
Apstrādājot Ceramill Splintec konstrukcijas, var rasties putekļi, kas var izraisīt mehānisku acu
un elpceļu kairinājumu. Tāpēc vienmēr pārliecinieties, ka individuālas pēcapstrādes laikā
frēzēšanas iekārtas un darbagalda nosūkšanas iekārtas darbojas nevainojami, un izmantojiet
personīgos aizsarglīdzekļus. Ar citiem ieteikumiem, kas saistīti ar darba drošību, lūdzam
iepazīties drošības datu lapā.

GALA APSTRADE
_ Lai veiktu konstrukciju, kroņu, tiltu, protēžu pamatņu, sakodiena šinu un urbšanas šablonu
pēcapstrādi un atdalīšanu no veidnes, jāizmanto krustzobu cietsakausējuma frēzes vai
atdalīšanas diski, kas piemēroti plastmasas apstrādei.
_ Lai pēc konstrukcijas sagatavošanas un izgatavošanas nepieļautu formas neatbilstību,
sagatavošanas un pulēšanas laikā nedrīkst pieļaut spēcīgu siltuma izdalīšanos.

ATKARTOTA IZGATAVOŠANA
Konstrukcijas, kroņus, tiltus, protēžu pamatnes, sakodiena šinas un urbšanas šablonus, kas
izgatavoti no Ceramill Splintec, jebkurā laikā var atjaunot vai papildināt, izmantojot jebkuru
tirdzniecībā pieejamo aukstās polimerizācijas plastmasu uz MMA bāzes, piemēram,
Combipress N/LM, Weropress® vai artConcept®. Iepriekš ir jāveic virsmas kondicionēšana,
vēlams, izmantojot artConnect vai līdzvērtīgu salipšanas veicinātāju uz MMA bāzes.

ĪPAŠI NORADĪJUMI
Veicot jebkuru procedūru, kurai nepieciešama materiāla identifikācija, pierakstiet un
saglabājiet materiāla partijas numuru. Lai nodrošinātu pacientam produkta datu un partijas
numuru izsekojamības un sadales izpildi, vienmēr ir ieteicams frēzēšanas sagataves starp
divām frēzēšanas reizēm glabāt oriģināliepakojumā.

UTILIZĒŠANA
Sagataves Ceramill Splintec ir ūdenī nešķīstošas, neaktīvas un nerada nekādas briesmas
gruntsūdeņiem, tāpēc tās var utilizēt, izmetot parastā sadzīves atkritumu tvertnē.

LAPAS AR DROŠĪBAS DATIEM /
DEKLARACIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Lapas ar drošības datiem un deklarāciju par atbilstību standartiem var saņemt pēc
pieprasījuma vai arī izlasīt, atverot interneta vietni www.amanngirrbach.com
Informācija uz: 2016-08
Izstrādājuma īpašības nosaka šajā lietošanas pamācībā sniegto
norādījumu un lietošanas informācijas ievērošana.
* Atkarībā no CAD programmatūras paketes

Partijas kods
Artikula numurs
Ražotājs
Ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus
Izmantojams līdz

