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Instrucțiuni de utilizare  
 

Wax Disk 
 

【Instrucțiuni de utilizare】 

1. Realizarea modelului de ceară: Urmați instrucțiunile de operare ale mașinii CAD/CAM.  

2. Evitați încălzirea rapidă atunci când folosiți plastilină Cristobalite. 

[Condiții recomandate] 

(1) Ridicați temperatura de la temperatura camerei la 250°C în 60 de minute. 

(2) Mențineți la această temperatură timp de 60 de minute 

(3) Ridicați temperatura la 700°C în 30 de minute 

(4) Păstrați timp de 30 de minute 

3. Modelele de ceară trebuie așezate la o anumită distanță unul față de celălalt (1 mm sau mai mult). 

4. Temperatura camerei trebuie să fie între 15°C și 25°C. 

 

【Atenție】 

1. Nu ardeți acest material într-o încăpere închisă. Nu respirați fumul sau vaporii generați de incinerare, folosiți ventilatoare de 

ventilație în încăpere, extractoare etc. 

2. Întrerupeți utilizarea acestui material dacă se constată orice problemă înainte sau în timpul utilizării sale. De exemplu,  un 

obiect străin este amestecat în produs. 

3. Aveți grijă să nu vă ardeți atunci când modelați acest material prin căldură. 

 

【Notă importantă】 

1. În cazul în care pacientul prezintă simptome de hipersensibilitate, întrerupeți utilizarea materialului și consultați imediat un 

medic. 

2. În cazul în care tehnicianul de laborator prezintă simptome de hipersensibilitate, opriți utilizarea materialului și consultați 

imediat un medic. 

3. Nu utilizați la pacienții care au prezentat anterior orice fel de hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate, dermatită sau 

mâncărimi cu ceară. 

4. Tehnicienii de laborator, care au experimentat orice hipersensibilitate anterioară, cum ar fi erupții cutanate, dermatită sau 

mâncărimi din cauza cerii, sunt sfătuiți să folosească mănuși și să nu atingă direct materialul. 

5. Să-i sfătuiască pe utilizatori și pacienți că orice accident grav în care este implicat dispozitivul trebuie raportat 

producătorului și autorităților competente din statul membru în care locuiește utilizatorul sau pacientul. 

 

【Depozitare】 

・ A se păstra la 50°C sau mai puțin. 

・ Nu lăsați produsul în locuri unde temperatura este ridicată (de exemplu, lângă o sobă sau în lumina directă a soarelui). 

・ La locul de utilizare și depozitare trebuie să existe un sistem de stingere a incendiilor. 

・ Depozitați în zone în care nu există pericol de incendiu și nu depozitați cantități mari într-o singură zonă. 

・ Evitați lumina directă a soarelui în timpul depozitării și transportului. 

・ Depozitați-l în mod corespunzător, astfel încât să poată fi utilizat numai de către personalul dentar. 

 

【Data expirării】 

Nu există o dată de expirare precisă, dar ar trebui să fie utilizat în termen de 10 ani de la data fabricării. 

 

【Informații privind eliminarea】 

Stocurile rămase trebuie eliminate în conformitate cu cerințele legale naționale corespunzătoare. 

 

【Pericol potențial】 

Acest produs poate provoca reacții alergice, cum ar fi erupții cutanate și dermatită.  

 

【Fabricat de:】 
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