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Beskrivelse
Sagemax WAX-skiver er fremstillet til CAD/CAM-
fremstilling af voksrestaureringer. Anvendelser 
omfatter tandrestaureringer af voks fremstillet med 
CAD/CAM-teknologi til form- og afstøbnings-
teknologi.  

Egenskaber
 › Kemisk sammensætning:  Syntetisk voks
 › Farve:  Blå
 › Dråbesmeltepunkt:  100 –120 °C
 › Densitet:  0,92 g/cm³
 › Vandopløselighed:  Uopløselig

 
Indikationer
 › Fremstilling af tandrestaureringer af voks 

fremstillet med CAD/CAM-teknologi til form- og  
afstøbningsteknologi.

Kontraindikationer
 › Ikke godkendt til brug direkte i patientens 

mund.  

Noter vedrørende designet
Overhold producentens anvisninger i forbindelse 
med relevant legering og formkeramik til designet. 

Behandling med CAD/CAM
Sagemax WAX-skiver kan behandles i 
dentalfræsesystemer (overhold producentens 
anvisninger). Brug kun fræseværktøj, der er 
anbefalet til dette fræsesystem, når materialet 
behandles. Den omgivende arbejdstemperatur må 
ikke overstige 35 °C.  

Behandling efter fræsning
Færdiggørelse
Efter fræsning skal det behandlede produkt fjernes 
fra skiven med et velegnet hårdmetalfinerbor. 
Eventuel beslibning eller justering af formet skal 
udføres med hårdmetalfinerbor. Materialet kan 
styrkes vha. konventionelt modelsvoks. 

 

Påsætning af tapper
Regler for valg og korrekt placering af tapperne 
afhænger af den anvendte legering. Der findes 
detaljeret information om legeringer i de 
tilhørende producentanvisninger. 

Indstøbning  
For støberingen indvendigt med keramisk liner. 
Bland støbematerialet og støb under vakuum. 
Overhold producentens anvisninger i forbindelse 
med støbematerialet og hvilken legering, der skal 
bruges.

Opbevaring
 › Opbevares ved 10–32 °C.
 › Beskyttes mod direkte sollys.
 › Opbevares utilgængeligt for børn.

Bortskaffelse
Sagemax WAX-skiver består at rent syntetisk voks. 
Restmateriale kan bruges til andre tilpassede  
voksapplikationer. Voksen kan bortskaffes med 
almindeligt husholdningsaffald.



Fremstillet

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
P +1-253-214-0389
E info@sagemax.com

EU-repræsentant

AB Ardent
Generatorgatan 8
19560 Arlandastad, Sweden
P +46 8594 412 57
E info@sagemax.com

sagemax.com

RX only 
Kun til dentalt brug.

Materialet er udviklet til brug i forbindelse 
med tandlægearbejde, og det skal  
behandles i henhold til anvisningerne.  
Producenten påtager sig intet ansvar for 
skader, som skyldes forkert brug eller  
manglende overholdelse af anvisningerne. 
Brugeren er selv ansvarlig for at sikre, at 
produktet er egnet til en given anvendelse, 
navnlig hvis anvendelsen ikke er anført i 
brugsanvisningen. Dette gælder også, når 
materialerne blandes med eller anvendes 
sammen med produkter fra andre  
virksomheder.
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