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Használati utasítás  
 

Paraffin Wax 
 

【Használati utasítás】 

1.  Egy viaszlapot lánggal felmelegítenek, és ha szükséges, a lapot a modellre nyomják, hogy elkészüljön a műfogsor alapja. 

2.  Amikor mérsékelten megpuhult, tekerje fel rúddá. 

3.  A rúd alakú viaszt patkó alakúra formázzák, és az alaplemezhez nyomják. 

4.  Over and under parts are added or trimmed to complete the bite plate. 

5.  Az okkluzális műfogsor alapjának beállítása, a műfogak elrendezése és a viaszprotézis elkészítése az általános 

gyakorlatnak megfelelően történik. 
 

【Vigyázat】 

1.  Ezen anyag elégetésekor helyi elszívórendszert, szellőzőventilátort stb. kell felszerelni, és kerülni kell a zárt helyiségben  

történő munkavégzést. Ne lélegezze be az égetés során keletkező füstöt és gőzt. 

2.  Ha bármilyen probléma, például idegen anyagok keverednek az anyag használata előtt vagy közben, hagyja abba a 

használatát. 

3.  Ha ezt az anyagot használja, legyen óvatos, nehogy megégesse magát. 
 

【Fontos megjegyzés】 

1.  Ne használja olyan betegeknél, akik túlérzékenyek erre az anyagra, mint például kiütések vagy bőrgyulladás. 

2.  Az a felhasználó, akinek kiütése, bőrgyulladása vagy egyéb túlérzékenysége van ezzel az anyaggal szemben , viseljen 

kesztyűt, és kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést. 

3.  Azoknak a betegeknek, akiknél az anyag használata miatt túlérzékenységi tünetek, például kiütés, ekcéma, bőrpír, fekély, 

duzzanat, viszketés és zsibbadás jelentkezik, abba kell hagyniuk a használatát, és orvoshoz kell fordulniuk. 

4.  Annak a felhasználónak, akinél az anyag használata miatt túlérzékenységi tünetek, például kiütés, ekcéma, bőrpír, fekély, 

duzzanat, viszketés vagy zsibbadás jelentkezik, abba kell hagynia az anyag használatát, és orvoshoz kell fordulnia. 

5.  Tájékoztassa a felhasználókat és a betegeket, hogy az eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a 

gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. 
 

【Tárolás】 

・ Hűvös, sötét helyen tárolja. 

・ Ne hagyja a terméket meleg helyen (pl. tűzhely közelében vagy közvetlen napfényben). 

・ A használati és tárolási területet fel kell szerelni tűzoltó rendszerrel. 

・ Tárolja olyan helyen, ahol tűz szigorúan tilos, és ne tárolja nagy mennyiségben egy tárolóhelyen. 

・ A tárolás és szállítás során kerülje a közvetlen napfényt. 

・ Megfelelően tárolja és kezelje úgy, hogy csak az arra felhatalmazott személyzet férhessen hozzá.  

 

【Lejárati idő】 

Nincs határozott lejárati idő, de a gyártástól számított 10 éven belül fel kell használni. 

 

【Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk】 

A fennmaradó készleteket a megfelelő nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

 

【Potenciális veszély】 

Ez a termék allergiás reakciókat, például kiütéseket és bőrgyulladást okozhat.  

 

【Gyártó:】 
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