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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Ceramill PMMA

Instrukcja użytkowania

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

PRZEZNACZENIE
Przezroczyste, bezodpadowo spalające się tworzywo sztuczne, służące do obróbki za pomocą
frezarki.
OPIS PRODUKTU

Rx only

DIN EN ISO 13485
ISO 9001

31661-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill PMMA jest przezroczystym półfabrykatem (bloczkiem) z tworzywa sztucznego,
należącego do wyrobów medycznych klasy 1. Służy do wytwarzania i przymierzania
podbudów i do nadaje się do obróbki za pomocą frezarki.

DANE TECHNICZNE
Kolor 			
Zapach 			
Temperatura zmiękczania		
Punkt zapłonu 		
Gęstość 			
Rozpuszczalność w wodzie		

bezbarwny lub barwiony
bezwonny
ok. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 w temp. 20 °C
nierozpuszczalny

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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SKŁAD CHEMICZNY (PROCENTOWO WZGLĘDEM MASY)
100 % PMMA (Polimetakrylanmetylu)

PRZECHOWYWANIE
Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas obróbki należy wykorzystywać środki ochrony osobistej (maska przeciwpyłowa,
okulary ochronne, …).

ZASTOSOWANIE
_ Kontrola dopasowania i funkcjonalności pracy przygotowanej przez technika
dentystycznego na modelu gipsowym i w jamie ustnej pacjenta.
_ Nie nadaje się do dłuższego stosowania w jamie ustnej (maks. 5 minut).
_ Może być formowany, prasowany i przetłaczany.

PRZECIWWSKAZANIA
_ Nietolerancja PMMA

PROJEKT STRUKTURY I DALSZA OBRÓBKA
Należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących materiałów, w których formowana
lub przetłaczana jest struktura wewnętrzna. Aby zapobiec pękaniu materiału formy odlewania,
przed rozpoczęciem odlewania zaleca się pokrycie podbudowy cienką warstwą wosku.
Szkielet wykonany z PMMA należy przed osadzeniem w jamie ustnej oczyścić i zdezynfekować
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny.

OKES MAGAZYNOWANIA
Okres magazynowania wynosi do 5 lat od daty produkcji

UTYLIZACJA
W tym celu należy skontaktować się z odpowiednim, atestowanym punktem likwidacji
odpadów.

GWARANCJA
Wskazówki dotyczące wykorzystania przekazane ustnie, pisemnie, bądź też w formie
praktycznych instrukcji stworzono w oparciu o zgromadzone przez nasz doświadczenia i
wyniki testów, dlatego też powinny być postrzegane jedynie jako zalecenia. Nasze produkty
są w sposób ciągły rozwijane. Zachowujemy prawo do modyfikacji produktów, w zakresie
projektu, lub składu.

INFORMACJE BHP ORAZ DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Informacje dotyczące BHP, jak również deklaracja zgodności, dostępne są na życzenie oraz na
stronie internetowej www.amanngirrbch.com.

		

Numer serii

		

Numer art.

		

Producent
Stosować się do zaleceń instrukcji użytkowania
Zgodnie z amerykańską federalną ustawą produkt może być sprzedawany
wyłącznie przez lub na zlecenie lekarza-dentysty.

		
		

Zdatny do użycia do
Numer seryjny

