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Instrukcja użytkowania  
 

Wax Disk 
 

【Sposób użycia】 

1. Wykonanie wzoru woskowego: Postępować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny CAD/CAM.  

2. Unikać szybkiego nagrzewania podczas stosowania inwestycji Cristobalite. 

[Zalecane warunki] 

(1) Podnieść temperaturę z temperatury pokojowej do 250°C w ciągu 60 min. 

(2) Utrzymywać w tej temperaturze przez 60 minut. 

(3) Podnieść temperaturę do 700°C w ciągu 30 minut 

(4) Utrzymywać przez 30 minut 

3. Wzory woskowe powinny być umieszczone w pewnej odległości od siebie (1 mm lub więcej). 

4. Temperatura pomieszczenia powinna wynosić od 15°C do 25°C. 

 

【Uwaga】 

1. Nie spalać tego materiału w zamkniętym pomieszczeniu. Nie wdychać dymu lub oparów powstających podczas spalania, 

stosować wentylatory wewnątrz pomieszczeń, wyciągi itp. 

2. Zaprzestać stosowania tego materiału, jeżeli przed lub w trakcie jego stosowania zostanie stwierdzony jakikolwiek problem.  

Na przykład, obcy przedmiot został zmieszany z produktem. 

3. Należy uważać, aby nie poparzyć się podczas kształtowania tego materiału za pomocą ciepła. 

 

【Ważna uwaga】 

1. Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania materiału i natychmiast 

skonsultować się z lekarzem. 

2. Jeżeli u laboranta wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania materiału i natychmiast 

skontaktować się z lekarzem. 

3. Nie stosować u pacjentów, u których wystąpiły wcześniej objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, zapalenie skóry lub 

swędzenie wosku. 

4. Technikom laboratoryjnym, którzy doświadczyli wcześniej jakiejkolwiek nadwrażliwości, takiej jak wysypka, zapalenie 

skóry lub swędzenie spowodowane woskiem, zaleca się używanie rękawiczek i nie dotykanie materiału bezpośrednio. 

5.  Należy poinformować użytkowników i pacjentów, że wszelkie poważne wypadki z udziałem wyrobu muszą być zgłaszane 

wytwórcy oraz właściwym organom państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik lub pacjent. 

 

【Przechowywanie】 

・ Przechowywać w temperaturze 50°C lub niższej. 

・ Nie pozostawiać produktu w miejscach o wysokiej temperaturze (np. w pobliżu pieca lub w bezpośrednim nasłonecznieniu). 

・ W miejscu stosowania i magazynowania należy zapewnić instalację gaśniczą. 

・ Przechowywać w miejscach, gdzie nie ma zagrożenia pożarowego i nie składować dużych ilości w jednym miejscu. 

・ Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych podczas magazynowania i transportu. 

・ Przechowywać w taki sposób, aby mogły być używane tylko przez personel stomatologiczny. 

 

【Data ważności】 

Nie ma określonej daty ważności, ale należy go zużyć w ciągu 10 lat od daty produkcji. 

 

【Informacje dotyczące utylizacji】 

Pozostałe zapasy muszą zostać usunięte zgodnie z odpowiednimi krajowymi wymogami prawnymi. 

 

【Potencjalne zagrożenie】 

Ten produkt może powodować reakcje alergiczne, takie jak wysypka i zapalenie skóry. 

 

【Wyprodukowane przez:】 

 
 

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

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

Web: www.yamahachi-dental.co.jp                                

 


