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Használati utasítás  
 

Wax Disk 
 

【Használati utasítás】 

1. A viaszminta elkészítése: Kövesse a CAD/CAM-gép kezelési útmutatóját.  

2. Kerülje a gyors hevítést a Cristobalite befektetés használatakor. 

[Ajánlott feltételek] 

(1) Emelje a hőmérsékletet szobahőmérsékletről 250 °C-ra 60 perc alatt. 

(2) Tartsa ezen a hőmérsékleten 60 percig 

(3) Emelje a hőmérsékletet 700°C-ra 30 perc alatt. 

(4) Tartsa 30 percig 

3. A viaszmintákat egymástól bizonyos távolságra kell elhelyezni (legalább 1 mm). 

4. A helyiség hőmérsékletének 15°C és 25°C között kell lennie. 

 

【Vigyázat】 

1. Ne égesse el ezt az anyagot zárt helyiségben. Ne lélegezze be az égetés során keletkező füstöt vagy gőzt, használjon helyiségen 

belüli szellőztető ventillátorokat, elszívókat stb. 

2. Hagyja abba az anyag használatát, ha a használat előtt vagy közben bármilyen problémát észlel. Például idegen tárgy keveredik 

a termékbe. 

3. Vigyázzon, nehogy megégesse magát, amikor ezt az anyagot hővel formázza. 

 

【Fontos megjegyzés】 

1. Amennyiben a beteg a túlérzékenység bármely tünetét mutatja, hagyja abba az anyag használatát, és azonnal forduljon 

orvoshoz. 

2. Amennyiben a laboratóriumi technikusnál a túlérzékenység tünetei jelentkeznek, hagyja abba az anyag használatát, és azonnal 

forduljon orvoshoz. 

3. Ne használja olyan betegeken, akiknél korábban bármilyen túlérzékenységet tapasztaltak, például kiütést, bőrgyulladást vagy 

viszketést a viasszal. 

4. Azoknak a laboratóriumi technikusoknak, akiknél korábban bármilyen hiperérzékenységet, például kiütést, dermatitiszt vagy 

viszketést tapasztaltak a viasz miatt, ajánlott kesztyűt használniuk, és nem szabad közvetlenül az anyaghoz érniük. 

5. Tájékoztassa a felhasználókat és a betegeket, hogy az eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak 

és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. 

 

【Tárolás】 

・ Legfeljebb 50 °C-on tárolja. 

・ Ne hagyja a terméket olyan helyen, ahol magas a hőmérséklet (pl. tűzhely közelében vagy közvetlen napfényben). 

・ A felhasználás és tárolás helyén tűzoltó rendszerrel kell rendelkezni. 

・ Tárolja olyan helyen, ahol nincs tűzveszély, és ne tároljon nagy mennyiséget egy helyen. 

・ Kerülje a közvetlen napfényt a tárolás és szállítás során. 

・ Tárolja megfelelően, hogy csak fogászati személyzet használhassa. 

 

【Lejárati idő】 

Nincs határozott lejárati idő, de a gyártástól számított 10 éven belül fel kell használni. 

 

【Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk】 

A fennmaradó készleteket a megfelelő nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

 

【Potenciális veszély】 

Ez a termék allergiás reakciókat, például kiütéseket és bőrgyulladást okozhat.  

 

【Gyártó:】 
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