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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Ceramill PMMA

Instrucţiuni de utilizare

Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale

DESTINAŢIE
Material plastic transparent, care poate arde fără reziduuri, pentru prelucrare pe o
maşină de frezat.
DESCRIEREA PRODUSULUI

Rx only

DIN EN ISO 13485
ISO 9001

31661-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill PMMA este un blanc dentar transparent din material plastic, din clasa de produse
medicale 1. El serveşte la producerea şi probarea scheletelor, prelurându-se cu o maşină de
frezat.

DATE TEHNICE
Culoare			
Miros			
Temperatură de înmuiere		
Punct de aprindere 		
Densitate 			
Solubilitate în apă 		

incoloră sau colorată
inodoră
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 la 20 °C
insolubilă

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

31661-FB_GA_Ceramill PMMA_v25_160830 2016-08-30 14:38

COMPOZIŢIE CHIMICĂ (GREUT. -%)
100 % PMMA (polimetilmetacrilat)

DEPOZITARE
Nu sunt necesare măsuri speciale.

AVERTISMENTE ŞI INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
În timpul prelucrării folosiţi echipament personal de protecţie (mască de protecţie
împotriva prafului, ochelari de protecţie, …).

INDICAŢIE
_ Controlul potrivirii şi funcţionalităţii protezei dentare pe modelul de gips şi în
gura pacientului.
_ Nu este adecvată pentru purtare intraorală (maximum 5 minute).
_ Pentru prelucrare prin turnare, presare sau supra-presare.

CONTRAINDICAŢII
_ Intoleranţă la PMMA

REALIZAREA DE SCHELETE ŞI PRELUCRARE ULTERIOARĂ
Respectaţi specificaţiile fabricantului materialului în care a fost turnat sau presat
scheletul. Pentru a împiedica formarea de fisuri în masa de umplere, se recomandă
aplicarea unui strat subţire de ceară pe schelet.
Scheletul din PMMA trebuie curăţat şi dezinfectat, conform normelor de igienă,
înainte de a fi introdus în gură.

TERMEN DE VALABILITATE
5 ani de la data fabricaţiei

ELIMINARE
În acest sens trebuie să vă adresaţi firmei autorizate pentru eliminarea deşeurilor.

GARANŢIE
Recomandările tehnice de utilizare transmise oral, în scris sau în cursul instructajului
practic, se bazează pe propria noastră experienţă şi testele efectuate de noi şi de aceea
au numai un rol orientativ. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecţionare
continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte
construcţia şi compoziţia acestora.

FIŞE TEHNICE DE SECURITATE /
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Fişele tehnice de securitate şi declaraţiile de conformitate sunt disponibile la cerere
cât şi la www.amanngirrbach.com
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Producător
Respectaţi instrucţiunile de folosire
Conform legislaţiei federale SUA, produsul poate fi comercializat numai de
către un medic stomatolog sau în numele acestuia.

		
		

Utilizabil până labis
Număr de serie

