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Инструкция за употреба 
 

Wax Disk 
 

【Указания за употреба】 

1. Изработване на восъчния модел: Следвайте инструкциите за работа с CAD/CAM машината.  

2. Избягвайте бързото нагряване, когато използвате инвестиция от кристабалит. 

[Препоръчителни условия] 

(1) Повишаване на температурата от стайна температура до 250°C за 60 минути 

(2) Поддържайте тази температура в продължение на 60 минути 

(3) Повишаване на температурата до 700°C за 30 минути 

(4) Поддържайте в продължение на 30 минути 

3. Восъчните модели трябва да се поставят на определено разстояние един от друг (1 мм или повече). 

4. Температурата в помещението трябва да бъде между 15°C и 25°C. 
 

【Предупреждение】 

1. Не изгаряйте този материал в затворено помещение. Не дишайте дима или парите, образувани при 

изгарянето, използвайте вентилатори, аспиратори и др. в помещението. 

2. Преустановете използването на този материал, ако преди или по време на използването му се установи 

някакъв проблем. Например, чужд предмет е смесен с продукта. 

3. Внимавайте да не се изгорите, когато оформяте този материал чрез топлина. 
 

【Важна забележка】 

1. Ако пациентът прояви каквито и да било симптоми на свръхчувствителност, спрете употребата на 

материала и незабавно се консултирайте с лекар. 

2. Ако лаборантът прояви някакви симптоми на свръхчувствителност, спрете да използвате материала и 

незабавно се консултирайте с лекар. 

3. Не използвайте при пациенти, които преди това са имали някаква хиперчувствителност, като обриви, 

дерматит или сърбеж с восък. 

4. Лабораторните техници, които са имали някаква предишна хиперчувствителност, като обриви, дерматит 

или сърбеж вследствие на восъка, се съветват да използват ръкавици и да не докосват директно 

материала. 

5. Уведомете потребителите и пациентите, че всички сериозни инциденти, свързани с изделието, трябва да 

бъдат докладвани на производителя и на компетентните органи на държавата членка, в която пребивава 

потребителят или пациентът. 
 

【Съхранение】 

・ Съхранявайте при температура 50°C или по-ниска. 

・ Не оставяйте продукта на места, където температурата е висока (напр. в близост до печка или на пряка 

слънчева светлина). 

・ На мястото на употреба и съхранение трябва да бъде осигурена пожарогасителна система. 

・ Съхранявайте на места, където няма опасност от пожар, и не съхранявайте големи количества на едно 

място. 

・ Избягвайте пряка слънчева светлина по време на съхранение и транспортиране. 

・ Съхранявайте го правилно, така че да може да се използва само от стоматологичен персонал. 
 

【Дата на изтичане на валидността】 

Няма определен срок на годност, но трябва да се използва в рамките на 10 години от датата на производство. 
 

【Информация за изхвърляне】 

Останалите запаси трябва да бъдат унищожени в съответствие със съответните национални законови 

изисквания. 
 

【Потенциална опасност】 

Този продукт може да предизвика алергични реакции, като обриви и дерматит. 
 

【Произведено от:】 

 
 

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

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

Web: www.yamahachi-dental.co.jp                                

 

 


