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Gebruiksaanwijzing  
 

Wax Disk 
 

【Gebruiksaanwijzing】 

1. Het waspatroon maken: Volg de gebruiksaanwijzing van de CAD/CAM-machine.  

2. Vermijd snelle opwarming bij gebruik van Cristobaliet. 

[Aanbevolen voorwaarden] 

(1) Verhoog de temperatuur van kamertemperatuur naar 250°C in 60 minuten 

(2) Houd deze temperatuur 60 minuten aan 

(3) Verhoog de temperatuur tot 700°C in 30 minuten 

(4) Houd deze temperatuur 30 minuten aan 

3. Waspatronen moeten op een bepaalde afstand van elkaar worden geplaatst (1 mm of meer). 

4. De kamertemperatuur moet tussen 15°C en 25°C liggen. 
 

【Opgelet】 

1. Verbrand dit materiaal niet in een afgesloten ruimte. Adem geen rook of damp in die vrijkomt bij de verbranding, gebruik 

geen ventilatoren in de ruimte, geen afzuigers, enz. 

2. Stop met het gebruik van dit materiaal als er voor of tijdens het gebruik een probleem wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld 

wanneer een vreemd voorwerp met het product wordt vermengd. 

3. Pas op dat u zich niet verbrandt bij het vormen van dit materiaal door warmte. 

 

【Belangrijke opmerking】 

1. Als de patiënt symptomen van overgevoeligheid vertoont, stop dan met het gebruik van het materiaal en raadpleeg 

onmiddellijk een arts. 

2. Als de laboratoriumtechnicus symptomen van overgevoeligheid vertoont, stop dan met het gebruik van het materiaal en 

raadpleeg onmiddellijk een arts. 

3. Niet gebruiken bij patiënten die eerder overgevoeligheid zoals huiduitslag, dermatitis of jeuk van was hebben ervaren. 

4. Laboratoriumtechnici die eerder overgevoeligheid hebben ondervonden, zoals uitslag, dermatitis of jeuk door was, wordt 

geadviseerd om handschoenen te gebruiken en het materiaal niet rechtstreeks aan te raken. 

5. Adviseer gebruikers en patiënten dat ernstige ongevallen met het hulpmiddel moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan 

de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de gebruiker of de patiënt woonachtig is. 
 

【Opslag】 

・ Bewaren bij 50°C of minder. 

・ Laat het product niet achter op plaatsen met een hoge temperatuur (bijv. in de buurt van een kachel of in direct zonlicht). 

・ Op de plaats van gebruik en opslag dient een brandblussysteem te worden aangebracht. 

・ Bewaar in ruimtes waar geen brandgevaar bestaat en sla geen grote hoeveelheden op in één ruimte. 

・ Vermijd direct zonlicht tijdens de opslag en het transport. 

・ Zorg ervoor dat het product alleen gebruikt kan worden door tandheelkundig personeel. 

 

【Vervaldatum】 

Er is geen definitieve houdbaarheidsdatum, maar het moet binnen 10 jaar na de fabricagedatum worden gebruikt. 

 

【Informatie over weggooien】 

Restvoorraad moet worden weggegooid volgens de geldende landelijke wettelijke vereisten. 
 

【Potentieel risico】 

Dit product kan allergische reacties veroorzaken zoals huiduitslag en 
dermatitis. 
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