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Instrukcja użytkowania  
 

Paraffin Wax 
 

【Sposób użycia】 

1.  Płytę z woskiem podgrzewa się płomieniem i w razie potrzeby dociska się ją do modelu, aby stworzyć podstawę protezy.  

2.  Po umiarkowanym zmiękczeniu zwijamy go w rulon, tworząc sztabę. 

3.  Wosk w kształcie sztabki należy uformować w podkowę i docisnąć do płyty podstawy. 

4.  Nad i pod części są dodawane lub przycinane, aby ukończyć płytkę zgryzu. 

5.  Regulacja podstawy protezy zgryzowej, ułożenie sztucznych zębów i wykonanie protezy woskowej odbywa się zgodnie z 

powszechnie przyjętą praktyką. 

 

【Uwaga】 

1.  Podczas spalania tego materiału należy zainstalować lokalny system wyciągowy, wentylator itp. i unikać pracy w 

zamkniętym pomieszczeniu. Nie wdychać dymu i oparów powstających podczas spalania. 

2.  Jeśli przed lub w trakcie używania tego materiału dojdzie do zmieszania się jakichkolwiek problemów, takich jak ciała 

obce, należy zaprzestać jego używania. 

3.  Podczas używania tego materiału należy uważać, aby się nie poparzyć. 

 

【Ważna uwaga】 

1.  Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością, taką jak wysypka lub zapalenie skóry na ten materiał. 

2.  Użytkownik, który ma wysypkę, zapalenie skóry lub inną nadwrażliwość na ten materiał powinien nosić rękawiczki i 

unikać bezpośredniego kontaktu z tym materiałem. 

3.  Pacjenci, u których wystąpią objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, egzema, zaczerwienienie, owrzodzenie, obrzęk, 

swędzenie i drętwienie w wyniku stosowania tego materiału, powinni przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. 

4.  Użytkownik, u którego wystąpią objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, egzema, zaczerwienienie, owrzodzenie, 

obrzęk, swędzenie lub drętwienie w wyniku stosowania tego materiału, powinien zaprzestać jego stosowania i zasięgnąć 

porady lekarza. 

5.  Należy poinformować użytkowników i pacjentów, że wszelkie poważne wypadki z udziałem wyrobu muszą być zgłaszane 

wytwórcy oraz właściwym organom państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik lub pacjent. 
 

【Przechowywanie】 

・ Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu. 

・ Nie pozostawiać produktu w ciepłym miejscu (np. w pobliżu pieca lub w bezpośrednim świetle słonecznym).  

・ Miejsce stosowania i magazynowania powinno być wyposażone w system gaśniczy. 

・ Przechowywać w miejscu, gdzie ogień jest surowo zabroniony i nie przechowywać w dużych ilościach w jednym 

pomieszczeniu magazynowym. 

・ Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych podczas magazynowania i transportu. 

・ Odpowiednio przechowywać i zarządzać tak, aby dostęp do nich miał tylko upoważniony personel. 

 

【Data ważności】 

Nie ma określonej daty ważności, ale należy go zużyć w ciągu 10 lat od daty produkcji. 

 

【Informacje dotyczące utylizacji】 

Pozostałe zapasy muszą zostać usunięte zgodnie z odpowiednimi krajowymi wymogami prawnymi.  

 

【Potencjalne zagrożenie】 

Ten produkt może powodować reakcje alergiczne, takie jak wysypka i zapalenie skóry. 

 

【Wyprodukowane przez:】 

 
 

Tel: (+81) 533–57–7121 / Fax: (+81) 533–57–1764                          

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;                          

Web: www.yamahachi-dental.co.jp                                

 
 
 

  


