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BRUKSANVISNING
Ceramill TEMP Multilayer
TANDFÄRGER MED FÄRGÖVERGÅNG

Bruksanvisning

Översättning av originalbruksanvisning. Läs noggrant!

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

0123

32956-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill TEMP Multilayer är PMMA-råmaterialblock för fräsning av kronor och broar
(en- eller flerdelade), som konstrueras och tillverkas med ett CAD-/CAM-system.
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Ceramill TEMP Multilayer råmaterialblock är tandfärgade PMMA-fräsblock med
färgövergång för bearbetning i fräsmaskin ur vilka plastkronor, plastbryggor och
plastskelett kan tillverkas för tandproteser inom ramen för provisorisk preprotetisk
försörjning av fram- och kindtandsområdet.
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PRODUKTBESKRIVNING

ISO 13485

TEKNISKA DATA
FYSIKALISKA VÄRDEN FÖR CERAMILL TEMP MULTILAYER

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Testning av
Löslighet
Böjhållfasthet
Vattenabsorbtion
Böjelasticitetsmodul
Brottgräns
Restmonomerhalt

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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< 0,8 / mm3
> 100 MPa
< 20 μg / mm3
2200 MPa
> 75 MPa
< 0,7 %

BESTÅR AV

_ Polymetylmetakrylat (PMMA)
_ Biokompatibla pigment
_ EDMA och fluorescens

FÄRGER

Finns i 4 olika dentininfärgningar: A1/A2, A3, B1/B2 och C2/C3. Tre av de fyra
råmaterialblocken finns i dubbla färger. Använd den övre delen av råmaterialblocket
för att få den ljusare färgen, och den undre delen för den mörkare färgen.

www.hellblau.com

32956-FB
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Anmärkning: För en bättre representation kan tre färglager ses i programmet,
medan materialet har fler färglager.

LAGRING

Skyddas från direkt solljus och förvaras i rumstemperatur.

RISKANVISNINGAR

Vid bearbetning av Ceramill TEMP 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 12 månader.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

Konstruktion:
_ Underskrid inte en krontjocklek på 1 mm ocklusalt och 0,6 mm cervikalt.
_ Vid konstruktionen av broar får maximalt 2 mellanled användas.
_ I byggandet av broar får förbindelsetvärsnitten mellan kronor och broled inte
vara mindre än 3,6 mm anteriort och 4,4 mm posteriort.

UTARBETNING

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

RESTAURERING

Skelett, hela kronor och broar som tillverkats av Ceramill TEMP råmaterialblock kan
alltid restaureras och kompletteras med vanliga kallpolymerer baserande på MMA.

MÖJLIGHETER FÖR INFÄSTNING I MUNNEN

_ som provisorium: eugenolfritt tillfälligt lim

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 TEMP Multilayer 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
adress www.amanngirrbach.com.

Produktegenskaperna gäller endast om denna bruksanvisning följs och beaktas.
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