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BRUKSANVISNING
CERAMILL PONTIC

Bruksanvisning

Översättning av originalbruksanvisning

PRODUKTBESKRIVNING

33557-FB

Made in the European Union

2016-12-05

Ceramill modelleringsmaterial är ljushärdande
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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

modelleringsplaster, konsistensen är tunnflytande och
knådbar.
Ceramill Pontic (760 522) har en knådbar konsistens och
används för modellering av bromellanleder. För isolering
av gips eller stumplack mot modelleringsplast används en
särskild isolering Ceramill Sep (760561).

Achtung
Warning
Attenzione
Attention
Atención

HANTERING

Polymerisationsvåglängd

400 - 500 nm

Polymerisationstid		

7 sec

Polymerisationsdjup		
≤ 1mm
Uppgifterna gäller för Ceramill Pontic, när bearbetningen sker vid rumstemperatur..

Ljushärdande hartser krymper alltid under
polymerisationen.

Förbind först bromellanleder av Ceramill Pontic med
varandra 1. När polymerisationen är fullständig, fixera
dem sedan en efter en med Ceramill Gel vid slutpelarna

2 och 3.
På så sätt kan eventuella förskjutningar av skelettet
undvikas. Plastskelettet kan tillfälligt läggas i patientens
munhåla för kontroll av passningen vid omfattande arbeten
eller när skelettets utformning inte är entydig. Denna
inprovning, som innebär att skelettet under några minuter
införs i patientens munhåla, behöver inte göras vid alla
arbeten.

LAGRING

Lagringsanvisning: Får inte lagras vid temperatur som
överskrider 25 °C. Förvaras i sluten originalförpackning.
Skyddas från ljus. Lagringsstabilitet: 4 år.

BIVERKNINGAR

Patient och användare: Ceramill modelleringsmaterial
kan orsaka allergiska reaktioner. Användare:
Ofta förekommande eller långvarig hudkontakt med
opolymeriserat material kan orsaka hudirritation.

VÄXELVERKAN

Det finns ingen känd växelverkan.

KONTRAINDIKATIONER

Patient och användare: Ceramill modelleringsmaterial ska
inte användas om patienten eller användaren är allergisk
mot någon ingrediens.

VARNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga igenom säkerhetsdatabladet. Kan orsaka allergisk
hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter. Undvik att inandas damm/rök/gaser/
dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Vid
hudirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med
mycket vatten. Hantering av innehållet/behållaren ska ske
enligt lokala/regionala/nationella/internationella regler.

GARANTIÅTAGANDE /
BEFRIELSE FRÅN ANSVAR
De användningstekniska rekommendationerna gäller som
riktlinjer, oberoende av om de ges muntligt, skriftligt eller
som praktisk anvisning. Våra produkter vidareutvecklas
kontinuerligt. Vi reserverar oss för rätten till ändringar av
handhavande och sammansättning.

TEKNISKA DATA

							

Pontic

Böjhållfasthet

		

40 MPa

Elasticitetsmodul

		

1000 MPa

Brottöjning

		

12 %

Färg		

		

blå

Kemisk sammansättning:
Ceramill Pontic: ljushärdande dentala modelleringsplaster
baserade på metakrylat.

FÖRPACKNINGAR / TILLBEHÖR

760522

Ceramill Pontic – Förpackning med t st.

760561

Ceramill Sep – Isolering av gips och stumplack

				

mot modelleringsplast

Säkerhetsdatablad fås på begäran eller från
www.amanngirrbach.com.

		

Charge-kod

		

Artikelnummer

		

Tillverkare
Följ bruksanvisningen

		 Användbar fram till
		

Temperaturbegränsning
Observera
Miljörisker
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