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INSTRUÇÕES DE USO
Ceramill TEMP Multilayer
CORES DE DENTES COM GRADIENTE DE COR

Instruções de uso

Tradução das instruções de operação originais Por favor, leia com atenção!

FINALIDADE

0123

32956-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill TEMP Multilayer são peças em bruto de PMMA para a fresagem de coroas e pontes
(individuais e de vários componentes), construídas e produzidas com um sistema CAD/CAM.
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Peças em bruto Ceramill TEMP Multilayer são peças em bruto de fresagem da cor do dente
com gradiente de PMMA para o processamento em uma máquina de fresagem, a partir das
quais são produzidas coroas de material sintético, assim como pontes e suportes de material
sintético para as próteses dentárias no contexto de tratamentos pré-protéticos provisórios
na região facial e labial.

DADOS TÉCNICOS
VALORES FÍSICOS PARA CERAMILL TEMP MULTILAYER
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Distribution | Vertrieb
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
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Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Teste de
Solubilidade
Resistência à flexão
Absorção de água
Módulo flexível
Resistência à tracção
Teor de monómetro residual

< 0,8 / mm3
> 100 MPa
< 20 μg / mm3
2200 MPa
> 75 MPa
< 0,7 %

COMPOSIÇÃO

_ Polimetilmetacrilato (PMMA)
_ Pigmentos biocompatíveis
_ EDMA e fluorescente

CORES

Estão disponíveis 4 diferentes cores de dentina: A1/A2, A3, B1/B2 e C2/C3. Três ou quatro
peças em bruto podem ser adquiridas em cores duplas. Na nidificação na parte superior da
peça em bruto se obtém a cor mais clara e na parte inferior a cor mais escura.
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Nota: Para uma melhor apresentação, o software apresenta 3 camadas de cores,
mas o material só possui 3 camadas de cores.

ARMAZENAMENTO

Proteger da luz solar directa e armazenar em temperatura ambiente.

NOTAS DE PERIGOS

Durante o processamento de peças em bruto Ceramill TEMP é produzido poeira, que pode
causar irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias. Observe, portanto, sempre um bom
funcionamento do dispositivo de aspiração na sua máquina de fresagem. Outras informações
relacionadas à segurança, se encontram na Ficha de Segurança.

PERÍODO DE USO

Até 12 meses.

NOTAS PARA O UTILIZADOR

Construção:
_ A espessura mínima da parede de coroas, não deve ser inferior a 1 mm na oclusal
e de 0,6 mm na cervical.
_ Na construção de pontes só devem ser colocados, no máximo, 2 elementos intermediários.
_ Na construção de pontes, as secções transversais de conexão entre as coroas
e os elementos das pontes não devem ultrapassar 3,6 mm anterior e 4,4 mm posterior.

ELABORAÇÃO

_ Para o reprocessamento e a separação de suportes da peça em bruto, deveriam
ser usados fresas de carboneto de tungsténio de dentes cruzados, apropriadas ou discos
de corte apropriados.
_ Para evitar ajustes imprecisos após a fabricação de suportes, deve ser evitado
um forte desenvolvimento de calor durante a elaboração e o polimento.
Nota importantes:
Durante o processamento e polimento deve ser evitado sobreaquecimento!
Produto medicinal para uma única utilização!

RESTAURAÇÃO

Suportes, completas coroas e pontes, feitos de peças em bruto Ceramill TEMP,
podem ser produzidos novamente e complementados, a qualquer momento, com todos
os polímeros frios comercialmente disponíveis, à base de MMA.

OPÇÕES PARA A FIXAÇÃO NA BOCA

_ para o provisório: cimentos temporários sem eugenol

NOTAS ESPECIAIS

Indicar o n° LOT em cada procedimento que exige uma identificação do material.
CUIDADO: Desinfecção deve ser realizada por radiação ultravioleta e não numa autoclave.

DURABILIDADE

10 anos a partir da data de fabricação.

DESCARTE

Ceramill TEMP é insolúvel em água, inactivo, não representa uma ameaça para as águas
subterrâneas e pode, portanto, ser descartado no lixo doméstico normal.

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.

As propriedades do produto são baseadas no cumprimento e na observância
destas instruções de uso.
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