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BRUKSANVISNING
Ceramill Splintec Standard

Bruksanvisning

Översättning av originalbruksanvisning. Läs noggrant!
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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
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Ceramill Splintec Standard är PMMA-råmaterialblock för fräsning av uttagbara bettskenor, som konstrueras och tillverkas med ett CAD-/CAM-system.

TEKNISKA DATA
FYSIKALISKA VÄRDEN FÖR CERAMILL SPLINTEC STANDARD
Testning av
Löslighet
Vattenabsorbtion
Böjelasticitetsmodul
Böjhållfasthet
Restmonomerhalt

< 0,8 μg / mm3
< 20 μg / mm3
2200 MPa
> 100 MPa
< 0,7%

BESTÅR AV

_ Polymetylmetakrylat (PMMA)
_ EDMA och fluorescens

FÄRG

Genomskinlig (transparent)

LAGRING

Skyddas från direkt solljus och förvaras i rumstemperatur.

RISKANVISNINGAR

Vid bearbetning av Ceramill Splintec Standard råmaterialblock uppstår damm som
kan leda till irritation av ögon, hud och andningsvägar. Se därför till att utsugningen
från fräsmaskinen fungerar felfritt.
Ytterligare säkerhetsrelevanta anvisningar framgår ur säkerhetsdatabladet.

ANVÄNDNINGSTID

Upp till 6 månader.

UTARBETNING

_ För efterputsning och utbrytning av bettskenor ur råmaterialblock ska för plast
lämpliga krysskäriga hårdmetallfräsar eller lämpliga kapskivor användas.
_ För att undvika passningsojämnheter efter tillverkningen ska under utarbetning och
polering kraftig värmeutveckling undvikas.
Viktiga anmärkningar: Undvik överhettning under efterbehandling och polering!
Medicinsk produkt för engångsanvändning!

RESTAURERING

Bettskenor som tillverkats av Ceramill Splintec Standard råmaterialblock kan alltid
restaureras och kompletteras med vanliga kallpolymerer baserande på MMA.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR

Vid procedurer som kräver identifiering av materialet, ange LOT-nr.
FÖRSIKTIGHET: Desinfektionen ska göras med ultraviolett strålning, inte i autoklav.

HÅLLBARHET

10 år från tillverkningsdatum.

AVFALLSHANTERING

Ceramill Splintec Standard är olösligt i vatten, inaktivt och innebär inga risker för
grundvattnet och kan därför läggas i normalt hushållsavfall.

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

Produktegenskaperna gäller endast om denna bruksanvisning följs och beaktas.
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