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Bruksanvisning  
 

Wax Disk 
 

【Användningsanvisningar】 

1. Gör vaxmönstret: Följ bruksanvisningen för CAD/CAM-maskinen.  

2. Undvik snabb uppvärmning när du använder Cristobalite-investering. 

[Rekommenderade förhållanden] 

(1) Höj temperaturen från rumstemperatur till 250 °C på 60 minuter. 

(2) Håll denna temperatur i 60 minuter. 

(3) Höj temperaturen till 700 °C på 30 minuter. 

(4) Förvara i 30 minuter. 

3. Vaxmönstren ska placeras på ett visst avstånd från varandra (1 mm eller mer). 

4. Rumstemperaturen bör ligga mellan 15 °C och 25 °C. 

 

【Försiktighet】 

1. Bränn inte detta material i ett slutet rum. Andas inte in rök eller ångor som uppstår vid förbränning, använd 

ventilationsfläktar, utsugare etc. i rummet. 

2. Avbryt användningen av detta material om något problem upptäcks före eller under användningen. Till exempel om ett 

främmande föremål blandas in i produkten. 

3. Var försiktig så att du inte bränner dig när du formar detta material med hjälp av värme. 

 

【Viktig anmärkning】 

1. Om patienten uppvisar några symptom på överkänslighet ska han/hon sluta använda materialet och omedelbart kontakta 

läkare. 

2. Om laboratorieteknikern uppvisar symtom på överkänslighet, sluta använda materialet och kontakta omedelbart en läkare. 

3. Använd inte på patienter som tidigare har upplevt någon form av överkänslighet, t.ex. utslag, dermatit eller klåda i samband 

med vax. 

4. Laboratorietekniker, som har upplevt någon tidigare överkänslighet, t.ex. utslag, dermatit eller klåda på grund av vaxet 

rekommenderas att använda handskar och att inte röra materialet direkt. 

5. Informera användare och patienter om att alla allvarliga olyckor med produkten måste rapporteras till tillverkaren och till de 

behöriga myndigheterna i den medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt. 

 

【Lagring】 

・ Förvaras vid högst 50 °C. 

・ Lämna inte produkten på platser där temperaturen är hög (t.ex. nära en spis eller i direkt solljus). 

・ Ett brandsläckningssystem ska finnas på platsen för användning och lagring. 

・ Förvara i områden där det inte finns någon brandrisk och förvara inte stora mängder i ett och samma område. 

・ Undvik direkt solljus under lagring och transport. 

・ Förvara den på rätt sätt så att den endast kan användas av tandvårdspersonal. 

 

【Utgångsdatum】 

Det finns inget bestämt utgångsdatum, men den bör användas inom 10 år från tillverkningsdatumet. 

 

【Information om bortskaffande】 

Återstående lager ska bortskaffas i enlighet med motsvarande nationella rättsliga krav. 

 

【Potentiell fara】 

Denna produkt kan orsaka allergiska reaktioner som utslag och dermatit. 

 

【Tillverkad av:】 
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