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BRUKSANVISNING
CERAMILL D-WAX

Bruksanvisning

Översättning av originalbruksanvisning

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Fräsvax för totalprotesbaser, för bearbetning i CNC-fräsmaskinen Ceramill Motion 2 (5x).

PRODUKTBESKRIVNING

Rx only

DIN EN ISO 13485
ISO 9001

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

32995-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill D-WAX är ett rosafärgat vaxråvarublock, medicinproduktklass 1.
Det används för att tillverka och prova ut totalprotesbaser och kan bearbetas med
CNC-fräsmaskinen Ceramill Motion 2 (5x) på båda sidor med vattenkylning.
Vaxet är lämpligt för anpassningar under och efter inprovningen på patienten.

TEKNISKA DATA
Färg: 		
Stelningspunkt:
Viskositet vid 120 °C:
Löslighet i vatten:
Flampunkt:
Densitet vid 20 °C:
Lukt: 		

rosa
84 °C
< 50 mPas
olösligt
> 140 °C
ungefär 0,93 g/cm3
svag, typisk

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

Distribution | Vertrieb D/A
Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

KEMISK SAMMANSÄTTNING
Kolvätevaxer, naturliga vaxer, färgämnen.

FÖRPACKNINGAR
760570 Ceramill D-WAX

H = 30 mm

Tandbågsform

LAGRING
Skydda vaxmaterialblocken från direkt solljus. I originalförpackning på en sval,
väl ventilerat plats.

VARNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se till att det finns utsug och tillräcklig ventilation för att få bort ångorna vid termisk
bearbetning. Risk för brännskador orsakade av het smälta. Använd personlig skyddsutrustning (till exempel dammskyddsmask, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder)
under arbetet.

INDIKATION
_ För fräsning av en protesbas, som kan provas in i patientens mun.
_ För bearbetning med inbäddningsmetod, för kall- och varmpolymerisation.

HÅLLBARHET
3 år från tillverkningsdatum.

RENGÖRING EFTER FRÄSNINGEN
Efter fräsningen ska protesbasen rengöras från kylvätskefläckar med en trasa
fuktad i kallt vatten. På trånga ställen, där man inte kommer åt med trasan, kan en
mjuk tandborste användas.

AVFALLSHANTERING
Kan normalt läggas tillsammans med hushållsavfall. Följ de lokala föreskrifterna
för avfallshantering.

GARANTI
Tekniska anvisningar för användningen, oavsett om de ges muntligt, skriftligt eller i
samband med praktisk handledning, är baserade på våra egna erfarenheter och försök,
och kan därför endast ses som vägledning. Våra produkter vidareutvecklas kontinuerligt.
Vi reserverar oss för rätten till ändringar av konstruktion och sammansättning.

SÄKERHETSDATABLAD/FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Säkerhetsdatablad och försäkran om överensstämmelse fås på begäran eller från adress
www.amanngirrbach.com

		

Charge-kod

		

Artikelnummer

		

Tillverkare
Följ bruksanvisningen
Produkten får enligt amerikansk federal lag bara säljas av,
eller på uppdrag av, en tandläkare.

		
		

Användbar fram till
Serienummer

