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Οδηγίερ σπήζηρ 


Wax Disk 


【Οδηγίερ σπήζηρ】 

1. Καηαζθεπή ηνπ πξνηύπνπ από θεξί: Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο CAD/CAM.  

2. Απνθύγεηε ηελ ηαρεία ζέξκαλζε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε επέλδπζε από Cristobalite. 

[Σπληζηώκελεο ζπλζήθεο] 

(1) Απμήζηε ηε ζεξκνθξαζία από ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζηνπο 250 °C ζε 60 ιεπηά 

(2) Δηαηεξήζηε ηε ζεξκνθξαζία απηή γηα 60 ιεπηά 

(3) Απμήζηε ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 700°C ζε 30 ιεπηά 

(4) Δηαηεξήζηε γηα 30 ιεπηά 

3. Τα ζρέδηα θεξηώλ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε νξηζκέλε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο (1 mm ή πεξηζζόηεξν). 

4. Η ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 15°C θαη 25°C. 
 

【Πποζοσή】 

1. Μελ θαίηε απηό ην πιηθό ζε θιεηζηό ρώξν. Μελ αλαπλέεηε ηνλ θαπλό ή ηνπο αηκνύο πνπ παξάγνληαη από ηελ 

θαύζε, ρξεζηκνπνηήζηε αλεκηζηήξεο εμαεξηζκνύ εληόο ηνπ ρώξνπ, απνξξνθεηήξεο θ.ιπ. 

2. Δηαθόςηε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πιηθνύ εάλ δηαπηζησζεί νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα μέλν αληηθείκελν αλακηγλύεηαη κε ην πξντόλ. 

3. Πξνζέμηε λα κελ θαείηε όηαλ δηακνξθώλεηε απηό ην πιηθό κε ζεξκόηεηα. 
 

【Σημανηική ζημείωζη】 

1. Εάλ ν αζζελήο παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα ππεξεπαηζζεζίαο, ζηακαηήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην πιηθό θαη 

ζπκβνπιεπηείηε ακέζσο γηαηξό. 

2. Εάλ ν ηερληθόο ηνπ εξγαζηεξίνπ παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα ππεξεπαηζζεζίαο, ζηακαηήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην 

πιηθό θαη ζπκβνπιεπηείηε ακέζσο γηαηξό. 

3. Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζε αζζελείο πνπ έρνπλ εκθαλίζεη ζην παξειζόλ ππεξεπαηζζεζία, όπσο εμαλζήκαηα, 

δεξκαηίηηδα ή θαγνύξα κε θεξί. 

4. Οη ηερληθνί εξγαζηεξίσλ, νη νπνίνη έρνπλ παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε ππεξεπαηζζεζία, όπσο 

εμαλζήκαηα, δεξκαηίηηδα ή θαγνύξα ιόγσ ηνπ θεξηνύ, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ γάληηα θαη λα κελ αγγίδνπλ 

απεπζείαο ην πιηθό. 

5. Ελεκεξώζηε ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο αζζελείο όηη ηπρόλ ζνβαξά αηπρήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζπζθεπή πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν δηακέλεη ν ρξήζηεο ή ν 

αζζελήο. 
 

【Αποθήκεςζη】 

・ Φπιάζζεηαη ζηνπο 50°C ή ιηγόηεξν. 

・ Μελ αθήλεηε ην πξντόλ ζε κέξε κε πςειή ζεξκνθξαζία (π.ρ. θνληά ζε ζόκπα ή ζε άκεζν ειηαθό θσο). 

・ Σηνλ ηόπν ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζύζηεκα ππξόζβεζεο. 

・ Απνζεθεύζηε ην πξντόλ ζε ρώξνπο όπνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο θαη κελ απνζεθεύεηε κεγάιεο 

πνζόηεηεο ζε έλαλ κόλν ρώξν. 

・ Απνθεύγεηε ην άκεζν ειηαθό θσο θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά. 

・ Απνζεθεύζηε ην ζσζηά, ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν από νδνληηαηξηθό πξνζσπηθό. 
 

【Ημεπομηνία λήξηρ】 
Δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο, αιιά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληόο 10 εηώλ από ηελ 
εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 
 

【Πληποθοπίερ διάθεζηρ】 

Τα ππόινηπα απνζέκαηα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο λνκηθέο απαηηήζεηο. 
 

【Πιθανόρ κίνδςνορ】 

Απηό ην πξντόλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο όπσο εμαλζήκαηα θαη δεξκαηίηηδα. 
 

【Καηαζκεςάζεηαι από:】 


 

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

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

Web: www.yamahachi-dental.co.jp                                

 


