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Käyttöohjeet  
 

Wax Disk 
 

【Käyttöohjeet】 

1. Vahakuvion tekeminen: Noudata CAD/CAM-koneen käyttöohjeita.  

2. Vältä nopeaa kuumentamista, kun käytät Cristobalite-senkkiä. 

[Suositellut olosuhteet] 

(1) Nosta lämpötila huoneenlämpötilasta 250 °C:een 60 minuutissa. 

(2) Pidä tätä lämpötilaa 60 minuutin ajan 

(3) Nosta lämpötila 700 °C:seen 30 minuutissa. 

(4) Pidetään 30 minuuttia 

3. Vahakuviot on asetettava tietylle etäisyydelle toisistaan (vähintään 1 mm). 

4. Huonelämpötilan tulisi olla 15 °C:n ja 25 °C:n välillä. 

 

【Varoitus】 

1. Älä polta tätä materiaalia suljetussa tilassa. Älä hengitä poltossa syntyvää savua tai höyryä, käytä huoneen sisäisiä 

tuulettimia, ilmanpoistimia jne. 

2. Keskeytä tämän materiaalin käyttö, jos havaitset ongelmia ennen käyttöä tai käytön aikana. Tuotteeseen on esimerkiksi 

sekoittunut vieras esine. 

3. Varo, ettet polta itseäsi, kun muotoilet tätä materiaalia lämmöllä. 

 

【Tärkeä huomautus】 

1. Jos potilaalla ilmenee yliherkkyyden oireita, lopeta materiaalin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. 

2. Jos laboratorioteknikolla ilmenee yliherkkyysoireita, lopeta materiaalin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. 

3. Älä käytä potilaille, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä, kuten ihottumaa, ihottumaa tai kutinaa vahan kanssa. 

4. Laboratorioteknikoita, joilla on ollut aiempaa yliherkkyyttä, kuten ihottumaa, ihottumaa tai kutinaa vahan vuoksi, kehotetaan 

käyttämään käsineitä ja olemaan koskematta materiaaliin suoraan. 

5. Neuvoa käyttäjiä ja potilaita, että kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista onnettomuuksista on ilmoitettava valmistajalle ja 

sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa käyttäjä tai potilas asuu. 

 

【Varastointi】 

・ Säilytä enintään 50 °C:ssa. 

・ Älä jätä tuotetta paikkoihin, joissa lämpötila on korkea (esim. hellan läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon). 

・ Käyttö- ja varastointipaikalla on oltava palonsammutusjärjestelmä. 

・ Säilytä alueilla, joilla ei ole palovaaraa, äläkä säilytä suuria määriä yhdellä alueella. 

・ Vältä suoraa auringonvaloa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. 

・ Säilytä asianmukaisesti niin, että vain hammashoitohenkilökunta voi käyttää sitä. 

 

【Viimeinen voimassaolopäivä】 

Tarkkaa viimeistä käyttöpäivää ei ole, mutta se on käytettävä 10 vuoden kuluessa valmistuspäivästä. 

 

【Hävittämistä koskevat tiedot】 

Jäljelle jäävät varastot on hävitettävä vastaavan kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

 

【Mahdollinen vaara】 

Tämä tuote voi aiheuttaa allergisia reaktioita, kuten ihottumaa ja ihotulehdusta. 

 

【Valmistanut:】 

 
 

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

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

Web: www.yamahachi-dental.co.jp                                

 
 

 


