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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CERAMILL GEL

_ Instrucţiunilor
de utilizare

Instrucţiunilor de utilizare

Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale

DESCRIEREA PRODUSULUI
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materiale de modelare sintetice cu întărire la lumină, de
consistenţă fluidă şi maleabile. Ceramill Gel (760514) are o
vâscozitate scăzută şi serveşte la modelarea capelor/coroanelor.
Este uşor transparent şi poate fi aplicat uşor cu o seringă
dozatoare.
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În cazul materialelor de modelare Ceramill este vorba despre

ISO 9001

Atenţie: În caz de nefolosire, Ceramill Gel se poate întări
în vârful de metal şi produce înfundarea acestuia. Pentru a
evita această situaţie este important să se închidă orificiul
din vârf cu un rest de silicon întărit.
La izolarea gipsului respectiv a lacului opac special de materialul
sintetic de modelare, serveşte izolantul Ceramill Sep (760561).
Ceramill Sep (760561), adaptat la materialul sintetic de modelare
respectiv.

MANEVRARE

Lungime undă polimerizare		

400 - 500 nm

Timp de polimerizare		

7 sec

Adâncime de polimerizare		 ≤ 1mm
Specificaţiile sunt valabile pentru Ceramill Gel, prelucrate la temperatura camerei.

În principiu, materialele sintetice cu întărire la lumină se
contractă în timpul polimerizării. Pentru a reduce la minimum
acest efect, materialul sintetic de modelare trebuie să se
aplice treptat. Materialul sintetic de modelare polimerizează
foarte bine la o grosime a stratului de 1 mm.

Aplicaţi mai întâi treptat, de la vârful cuspidian/incizal până
la aproximativ 1 mm deasupra limitei de preparare, o bandă lată
de maximum 4 mm şi polimerizaţi. Pentru polimerizare, capa
se ţine timp de aprox. 7 secunde la o distanţă de aprox. 2 cm sub
lampa de polimerizare. Aplicaţi apoi stratul următor pe această
suprafaţă. Modelaţi în acest mod întreaga capă.
Recomandare: Realizaţi capa în formă redusă anatomic pentru
a obţine un schelet care oferă suport static pentru faţetele
ceramice aplicate ulterior. Respectaţi specificaţiile privind
materialul scheletului final atunci când alegeţi grosimea pereţilor
şi secţiunea conectorilor (vezi în acest sens şi instrucţiunile de
prelucrare Ceramill ZI Blanks)!
Cu cât bontul are muchii mai ascuţite, cu atât mai mici ar trebui
să fie suprafeţele de polimerizat. Nu includeţi marginea coroanei
în prima fază de modelare. Ridicaţi cu grijă de pe bont capa
întărită (încă fără marginea coroanei!), polimerizaţi-o dinspre
interior şi puneţi-o din nou pe bont, fără a apăsa.

Apoi formaţi treptat marginea coroanei şi polimerizaţi. Ridicaţi
cu grijă capa şi efectuaţi polimerizarea finală. Aceasta măreşte
duritatea şi rezistenţa materialului sintetic şi reduce la minimum
riscul deformării scheletului. Dacă este necesar, finisaţi scheletul
cu instrumente rotative.

Conectaţi mai întâi între ele elementele intermediare de punte
din Ceramill Pontic 1. După finalizarea polimerizării fixaţi-le succesiv cu Ceramil Gel de dinţii stâlpi 2 şi 3.
Dacă potrivirea marginii coroanei nu este satisfăcătoare,
scoateţi întreaga margine de coroană şi realizaţi una nouă. Dacă
se scoate numai o parte a marginii de coroană şi se aplică un strat
nou de material sintetic, aceasta poate duce la imprecizii.
Dacă scheletul nu urmează a fi frezat în aceeaşi zi, lăsaţi lucrarea
pe modelul de gips. Astfel veţi evita eventuala deformare a
scheletului.
În cazul lucrărilor laborioase sau dacă designul scheletului nu
este clar, pentru controlul potrivirii, scheletul din material sintetic
poate fi introdus provizoriu în cavitatea bucală a pacientului.
În principiu, această probă, adică menţinerea timp de câteva
minute în cavitatea bucală a pacientului, nu se efectuează pentru
toate restaurările dentare.

DEPOZITARE

Instrucţiuni de depozitare: A nu se depozita la temperaturi de
peste 25 °C. A se păstra în ambalaj original închis ermetic. A se
proteja împoriva luminii. Stabilitate la depozitare: 4 ani.

EFECTE SECUNDARE

Pacient şi utilizator: Materialele de modelare Ceramill pot
provoca reacţii alergice. Utilizator: Un contact cutanat frecvent
şi îndelungat cu material nepolimerizat poate duce la iritaţii
ale pielii.

INTERACŢIUNI

Nu există interacţiuni cunoscute.

CONTRAINDICAŢII

Pacient şi utilizator: Materialele de modelare Ceramill nu
ar trebui utilizate în cazul existenţei unei alergii cunoscute la
substanţele conţinute de acesta.

AVERTISMENTE ŞI INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Respectaţi fişa tehnică de securitate. Poate provoca o reacţie
alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/
îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/
echipament de protecţie a feţei. În caz de iritare a pielii sau de
erupţie cutanată: consultaţi medicul. Eliminare conform dispoziţiilor autorităţilor administrative. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
spălaţi uşor cu multă apă şi săpun.

CLAUZĂ DE GARANŢIE /
EXCLUDERE A RĂSPUNDERII MATERIALE
Recomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare,
indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau
în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse
unui proces de perfecţionare continuă. De aceea ne rezervăm
dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte manipularea
şi compoziţia acestora.

DATE TEHNICE

					

Gel

Rezistenţă la îndoire

95 MPa

Modul de elasticitate

2400 MPa

Alungire la rupere

5%

Culoare		

verde-transparent

Compoziţie chimică:
Ceramill Gel: materiale sintetice de modelaredentară,
cu întărire la lumină, pe bază de metacrilat.

AMBALAJE / ACCESORII

760514

Ceramill Gel – Amb. de 4 buc.

760561

Ceramill Sep – Izolant între gips resp. lac opac

				

special şi materialul sintetic de modelare

Fişele tehnice de securitate sunt disponibile la cerere
cât şi la www.amanngirrbach.com
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