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MANUAL DE INSTRUÇÕES
Ceramill PMMA

Manual de instruções

Tradução das instruções de operação originais

FINALIDADE
Material sintético, transparente combustível livre de resíduos para o processamento em uma
máquina de fresagem.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Rx only

DIN EN ISO 13485
ISO 9001

31661-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill PMMA é uma peça em bruto de plástico transparente da classe de produtos
medicinais 1. Ela é usada para a produção e para o ajuste de suportes e é processada com
uma máquina de fresagem.

DADOS TÉCNICOS
Cor			
Odor			
Temperatura de amolecimento
Ponto de inflamação 		
Densidade		
Solubilidade em água 		

incolor ou tingido
inodoro
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 a 20 °C
insolúvel

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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COMPOSIÇÃO QUÍMICA (P. -%)
100 % PMMA (polimetacrilato de metilo)

ARMAZENAMENTO
Não são necessárias medidas especiais.

NOTAS DE AVISO E SEGURANÇA
Durante o processamento deve ser usado equipamento de proteção pessoal
(máscara de proteção contra poeira, óculos de proteção, ...).

INDICAÇÃO
_ Controlo de ajuste e de funcionalidade do trabalho dental no modelo de gesso
e na boca do paciente.
_ Não é adequado para um período prolongado na boca (máx. 5 minutos).
_ Para trabalhar no processo de fundição, de prensagem ou de sobre-prensagem.

CONTRA-INDICAÇÃO
_ Incompatibilidade PMMA

PROJETO DA ESTRUTURA E ACABAMENTO
Preste atenção às instruções do fabricante do respectivo material, no qual a estrutura é
derramada e pressionada. Para evitar fissuras na massa de embutir, é recomendável cobrir a
estrutura com uma fina camada de cera antes de embutir.
A estrutura PMMA deve ser limpa e desinfetada antes de ser colocada na boca, segundo à
diretiva de higiene.

DURABILIDADE
Durável por 5 anos a partir da data de fabricação

DESCARTE
Para este fim, deve ser contactada a empresa de descarte competente autorizada.

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. Por isso, reservamos o direito de alterar em design e composição.

FICHAS DE SEGURANÇA /
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Fichas de Dados de Segurança do Material e declarações de conformidade, a pedido e em
www.amanngirrbach.com
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N° de artigo

		

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

