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GEBRUIKSAANWIJZING
Ceramill PMMA

Gebruiksaanwijzing

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

BESTEMMING
Transparante, restloos verbrandbare kunststof voor verwerking in een freesmachine.
PRODUCTBESCHRIJVING

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 is een transparante ruwe kunststofvorm in productklasse 1 van
medische hulpmiddelen. Deze dient voor het vervaardigen en inpassen van structuren
en wordt bewerkt met een freesapparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur			
Geur			
Weekwordingstemperatuur
Vlampunt 		
Dichtheid 		
Wateroplosbaarheid 		

Kleurloos of ingekleurd
Geurloos
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 bij 20 °C
Niet oplosbaar

CHEMISCHE SAMENSTELLING (GEW. -%)
100% PMMA (polymethylmethacrylaat)

BEWAREN
Geen bijzondere maatregelen vereist

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bij de verwerking persoonlijke beschermende kleding (stofmasker, veiligheidsbril, ...)
gebruiken.

INDICATIE
_ Controle van passing en functionaliteit van de tandtechnische werkzaamheden
op het gipsmodel en in de mond van de patiënt.
_ Niet geschikt voor een lange periode in de mond (max. 5 minuten)
_ Te verwerken met giet-, druk- of opdrukprocedé.

CONTRA-INDICATIE
_ PMMA incompatibiliteit

VORMGEVING VAN STRUCTUUR EN VERDER VERWERKING
De gegevens van de fabrikant van het materiaal waarin de structuur gegoten
of geperst wordt, dienen in acht te worden genomen. Geadviseerde word om de
structuur voor het inbedden te bekleden met een dunne waslaag om scheuren
in de inbedmassa te voorkomen.
De PMMA structuur moet voor het inzetten in de mond volgens de hygiënerichtlijn
worden gereinigd en gedesinfecteerd.

HOUDBAARHEID
Houdbaar 5 jaar vanaf productiedatum

AFVALVERWIJDERING
Hiervoor moet het verantwoordelijke toegelaten afvalverwerkingsbedrijf worden
aangesproken.

GARANTIE
Toepassingstechnische adviezen, of deze nu mondeling, schriftelijk of in het kader
van een praktische instructie worden gegeven, berusten op onze eigen ervaringen
en pogingen en kunnen daarom slechts als richtlijn gelden. Onze producten
worden voortdurend verder ontwikkeld. Wijzigingen ten aanzien van constructie
en samenstelling zijn daarom voorbehouden.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN /
CONFORMITEITSVERKLARING
Veiligheidsinformatiebladen en conformiteitsverklaringen op aanvraag en op
www.amanngirrbach.com.
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Fabrikant
Gebruiksaanwijzing in acht nemen
Het product mag volgens de Amerikaanse wetgeving alleen door of in
opdracht van een tandarts worden verkocht.

		
		

Te gebruiken tot
Serienummer

