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Instrucțiuni de utilizare  
 

Paraffin Wax 
 

【Instrucțiuni de utilizare】 

1.  O placă de ceară se încălzește cu flacără și, dacă este necesar, foaia este presată pe model pentru a crea baza protezei. 

2.  Când este moderat înmuiată, se rulează pentru a forma o bară. 

3.  Ceara în formă de bară se dă o formă de potcoavă și se presează pe placa de bază. 

4.  Părțile de deasupra și de dedesubt se adaugă sau se taie pentru a completa placa de mușcătură. 

5.  Reglajele bazei protezei ocluzale, aranjarea dinților artificiali și confecționarea protezei din ceară se realizează în 

conformitate cu practica obișnuită. 

 

【Atenție】 

1.  La incinerarea acestui material, instalați un sistem local de evacuare, un ventilator de ventilație etc. și evitați să lucrați 

într-o încăpere închisă. Nu inhalați fumul și vaporii generați de incinerare. 

2.  Dacă înainte sau în timpul utilizării acestui material se amestecă probleme, cum ar fi materii străine, întrerupeți utilizarea. 

3.  Când utilizați acest material, aveți grijă să nu vă ardeți. 

 

【Notă importantă】 

1.  Nu se utilizează la pacienții cu hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate sau dermatită la acest material. 

2.  Un utilizator care are o erupție cutanată, dermatită sau altă hipersensibilitate la acest material trebuie să poarte mănuși și să 

evite contactul direct cu acest material. 

3.  Pacienții care dezvoltă simptome de hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate, eczeme, roșeață, ulcer, umflături, 

mâncărimi și amorțeală, ca urmare a utilizării acestui material, trebuie să întrerupă utilizarea și să consulte un medic.  

4.  Un utilizator care dezvoltă simptome de hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate, eczeme, roșeață, ulcer, umflături , 

mâncărime sau amorțeală din cauza utilizării acestui material trebuie să întrerupă utilizarea și să consulte un medic. 

5.  Să-i sfătuiască pe utilizatori și pacienți că orice accident grav în care este implicat dispozitivul trebuie raportat 

producătorului și autorităților competente din statul membru în care locuiește utilizatorul sau pacientul. 
 

【Depozitare】 

・ A se păstra într-un loc răcoros și întunecat. 

・ Nu lăsați produsul într-un loc cald (de exemplu, lângă o sobă sau în lumina directă a soarelui). 

・ Zona de utilizare și depozitare trebuie să fie dotată cu un sistem de stingere a incendiilor. 

・ Depozitați într-un loc în care focul este strict interzis și nu depozitați în cantități mari într-o singură zonă de depozitare. 

・ Evitați lumina directă a soarelui în timpul depozitării și transportului. 

・ Depozitați și gestionați în mod corespunzător, astfel încât numai personalul autorizat să aibă acces. 

 

【Data expirării】 

Nu există o dată de expirare precisă, dar ar trebui să fie utilizat în termen de 10 ani de la data fabricării. 

 

【Informații privind eliminarea】 

Stocurile rămase trebuie eliminate în conformitate cu cerințele legale naționale corespunzătoare. 

 

【Pericol potențial】 

Acest produs poate provoca reacții alergice, cum ar fi erupții cutanate și dermatită.  

 

【Fabricat de:】 
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