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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CERAMILL PONTIC

Instrucţiunilor de utilizare

Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale

DESCRIEREA PRODUSULUI

33557-FB

Made in the European Union

2016-12-05

În cazul materialelor de modelare Ceramill este vorba despre
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materiale de modelare sintetice cu întărire la lumină, de
consistenţă fluidă şi maleabile.
Ceramill Pontic (760522) are o consistenţă maleabilă şi
se utilizează pentru modelarea elementelor intermediare ale
punţilor. 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
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de modelare respectiv.

MANEVRARE

Lungime undă polimerizare		

400 - 500 nm

Timp de polimerizare		

7 sec

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

În principiu, materialele sintetice cu întărire la lumină se
contractă în timpul polimerizării.

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.
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. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung. Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/
spray-ul. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/
echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a
feţei. Evitaţi dispersarea în mediu. În caz de iritare a pielii:
consultaţi medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați
cu multă apă. Eliminarea conţinutului/recipientului conform
reglementărilor locale/regionale/naţionale/intenaţionale.

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

							

Pontic

Rezistenţă la îndoire

		

40 MPa

Modul de elasticitate

		

1000 MPa

Alungire la rupere

		

12 %

Culoare		

		

albastru

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

AMBALAJE / ACCESORII

760522

Ceramill Pontic – Amb. de 2 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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