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INSTRUÇÕES DE USO
CERAMILL D-WAX

Instruções de uso

Tradução das instruções de operação originais

FINALIDADE
Cera de fresagem para bases de prótese total para o processamento na fresadora
CNC Ceramill Motion 2 (5x).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

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
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Ceramill D-WAX é uma peça em bruto de cera de cor rosa da classe de produtos medicinais 1.
Ela serve para a produção e adaptação de bases de próteses totais e é processada, de ambos os
lados, com a fresadora CNC Ceramill Motion 2 (5x), com refrigeração a água.
A cera é apropriada para a modificação durante ou após a adaptação na boca do paciente.

DADOS TÉCNICOS
Cor:
Ponto de solidificação:
Viscosidade a 120 °C:
Solubilidade em água:
Ponto de inflamação:
Densidade a 20 °C:
Odor:

rosa
84 °C
< 50 mPas
insolúvel
> 140 °C
aprox. 0,93 g/cm3
tipicamente fraco

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Ceras de hidrocarbonetos, ceras naturais, corantes.

EMBALAGENS
760570

Ceramill D-WAX

H = 30 mm

1 forma da arcada dentária

ARMAZENAMENTO
Peças em bruto devem ser protegidas da luz solar direta. Na embalagem original e devem ser
armazenadas em local fresco e bem ventilado.

NOTAS DE AVISO E SEGURANÇA
Para o processamento térmico deve ser prevista um dispositivo de aspiração dos vapores e
uma ventilação suficiente. Risco de queimaduras na pele causadas por fundição quente.
Durante o processamento dever ser usado equipamento de protecção individual (máscara de
proteção contra poeira, óculos de proteção, luvas protetoras, casaco protetor...).

INDICAÇÃO
_ Para a fresagem de uma base de prótese, que pode ser colocada, para a adaptação,
na boca do paciente.
_ Para o processamento no método de incorporação para polímetro frio ou quente.

DURABILIDADE
3 anos a partir da data de fabricação.

LIMPEZA APÓS A FRESAGEM
Após a fresagem, a base da prótese deve ser limpa, de manchas causadas pelo líquido
refrigerante, com um pano que foi mergulhado em água fria.
Para locais mais estreitos que não podem ser alcançados com o pano, pode ser usada uma
escova de dentes com cerdas macias.

DESCARTE
Pode, normalmente, ser descartado junto com o lixo doméstico. Sob observação das diretivas
legais vigentes no local, pode por ex. ser eliminado numa instalação de incineração apropriada.

GARANTIA
Recomendações técnicas para a aplicação, sejam elas dadas oralmente, por escrito ou no
decurso de instruções práticas, são baseadas em nossa própria experiência e em testes e pode,
portanto, servir apenas como diretiva. Nossos produtos estão sujeitos a um desenvolvimento
contínuo. Nós, portanto, reservamo-nos o direito de alterar o design e a composição.

FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA / DECLACARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Fichas de dados de segurança e declarações de conformidade, podem ser obtidas a pedido, em
www.amanngirrbach.com
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Fabricante
Observar as instruções de uso
O produto em conformidade com a lei federal dos EUA, o produto só
pode ser vendido por ou em nome de um dentista.

			
		

Utilizável até
Número de série

