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Naudojimo instrukcija  
 

Wax Disk 
 

【Naudojimo instrukcijos】 

1. Vaškinio rašto gamyba: Vadovaukitės CAD/CAM mašinos naudojimo instrukcijomis.  

2. Naudodami Cristobalite investicijas venkite greito kaitinimo. 

[Rekomenduojamos sąlygos] 

(1) Per 60 minučių pakelkite temperatūrą nuo kambario temperatūros iki 250 °C. 

(2) Laikykite šioje temperatūroje 60 minučių 

(3) Per 30 minučių pakelkite temperatūrą iki 700 °C 

(4) Laikykite 30 minučių 

3. Vaškinius modelius reikia dėti tam tikru atstumu vienas nuo kito (1 mm ar daugiau). 

4. Kambario temperatūra turėtų būti nuo 15 °C iki 25 °C. 

 

【Įspėjimas】 

1. Nedeginkite šios medžiagos uždaroje patalpoje. Nekvėpuokite degimo metu susidariusiais dūmais ar garais, naudokite 

patalpų vėdinimo ventiliatorius, oro ištraukėjus ir pan. 

2. Nutraukite šios medžiagos naudojimą, jei prieš pradedant ją naudoti arba jos naudojimo metu kyla kokių nors problemų. 

Pavyzdžiui, į produktą įsimaišo pašalinis daiktas. 

3. Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte formuodami šią medžiagą karščiu. 

 

【Svarbi pastaba】 

1. Jei pacientui pasireiškia bet kokie padidėjusio jautrumo simptomai, nustokite naudoti medžiagą ir nedelsdami kreipkitės į 

gydytoją. 

2. Jei laboratorijos technikui pasireikštų bet kokie padidėjusio jautrumo simptomai, nustokite naudoti medžiagą ir nedelsdami 

kreipkitės į gydytoją. 

3. Nenaudokite pacientams, kuriems anksčiau pasireiškė bet koks hiperjautrumas, pavyzdžiui, bėrimas, dermatitas ar niežulys 

vašku. 

4. Laboratorijų technikams, kuriems anksčiau buvo pasireiškęs bet koks padidėjęs jautrumas, pavyzdžiui, bėrimas, dermatitas 

ar niežulys dėl vaško, patariama naudoti pirštines ir tiesiogiai neliesti medžiagos. 

5. Informuokite naudotojus ir pacientus, kad apie visus rimtus nelaimingus atsitikimus, susijusius su prietaisu, būtina pranešti  

gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena naudotojas ar pacientas, kompetentingoms institucijoms. 

 

【Saugykla】 

・ Laikyti ne aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. 

・ Nepalikite gaminio vietose, kuriose yra aukšta temperatūra (pvz., prie viryklės arba tiesioginiuose saulės spinduliuose). 

・ Produkto naudojimo ir laikymo vietoje turi būti įrengta gaisro gesinimo sistema. 

・ Laikykite tokiose vietose, kur nėra gaisro pavojaus, ir nelaikykite didelių kiekių vienoje vietoje. 

・ Sandėliavimo ir transportavimo metu venkite tiesioginių saulės spindulių. 

・ Laikykite tinkamai, kad juo galėtų naudotis tik odontologų personalas. 

 

【Galiojimo data】 

Konkretaus tinkamumo vartoti termino nėra, tačiau jis turėtų būti sunaudotas per 10 metų nuo pagaminimo datos. 

 

【Šalinimo informacija】 

Likusios atsargos turi būti sunaikintos laikantis atitinkamų nacionalinių teisės aktų reikalavimų. 

 

【Galimas pavojus】 

Šis produktas gali sukelti alergines reakcijas, pavyzdžiui, bėrimą ir dermatitą. 

 

【Pagaminta:】 
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