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BRUKSANVISNING
Ceramill PMMA

Bruksanvisning

Översättning av originalbruksanvisning

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Transparent plast som kan förbrännas utan rester, för bearbetning i en fräsmaskin.
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
www.amanngirrbach.com

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

31661-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill PMMA är ett genomskinligt plastråvarublock, medicinproduktklass 1. Det
används för tillverkning och inprovning av skelett och bearbetas med en fräsmaskin.
TEKNISKA DATA
Färg			
Lukt			
Mjukningstemperatur		
Flampunkt 		
Densitet 			
Vattenlöslighet 		

färglös eller infärgad
luktfri
ca. 102 °C
> 250 °C
1,19 g / cm3 vid 20 °C
olösligt

KEMISK SAMMANSÄTTNING (VIKT -%)
100 % PMMA (polymetylmetakrylat)

LAGRING
Inga speciella åtgärder krävs.

VARNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Använd personlig skyddsutrustning (till exempel dammskyddsmask och
skyddsglasögon) under arbetet.

INDIKATION
_ Kontroll av passning och funktionalitet vid tandtekniska arbeten på gipsmodell
och i patientens mun.
_ Inte lämplig för en längre tid i munnen (max. 5 minuter).
_ För bearbetning med gjutning, pressning, eller överpressning.

KONTRAINDIKATION
_ PMMA-intolerans

SKELETTILLVERKNING OCH VIDARE BEARBETNING
Följ tillverkarens instruktioner för det material, där skelettet gjuts eller pressas.
För att undvika sprickor i inbäddningsmassan rekommenderar vi att täcka skelettet
med ett tunt lager vax före inbäddningen.
PMMA-skelettet måste rengöras och desinficeras enligt hygieniska riktlinjer innan
det sätts in i munnen.

HÅLLBARHET
Håller 5 år från tillverkningsdatum.

AVFALLSHANTERING
Avfallet ska hanteras enligt gällande regler.

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

