Lietošanas instrukcija

WAX Disc

CAD/CAM un preses tehnoloģijai

sagemax.com

Apraksts
Sagemax WAX Disc ir izgatavots CAD/CAM vaska
restaurāciju ražošanai. Lietojums ietver zobu vaska
restaurācijas, kas izgatavotas, izmantojot CAD/CAM
tehnoloģiju, kas paredzēta preses un atlējuma
tehnoloģijai.

Īpašības
› Ķīmiskais sastāvs: 
Sintētiskais vasks
› Krāsa:
Zila
› Piliena kušanas temperatūra: 
100 –120 °C
› Blīvums: 
0,92 g/cm³
› Ūdens šķīdība: 
Nešķīstošs

Indikācijas
› Zobu vaska restaurāciju izgatavošana,
izmantojot CAD/CAM tehnoloģiju, kas
paredzēta preses un atlējuma tehnoloģijai.

Kontrindikācijas
› Nav apstiprināts lietošanai tieši pacienta mutē.

Piezīmes par dizainu
Attiecībā uz dizainu, ievērojiet ražotāja norādījumus
par attiecīgo sakausējumu un preses keramiku.

Lietņu piestiprināšana
Noteikumi, kā izvēlēties un pareizi novietot lietņus,
ir atkarīgi no izmantotā sakausējuma. Sīkāka
informācija par sakausējumiem atrodama
attiecīgajos ražotāja norādījumos.

Ieguldīšana
Saskaņojiet liešanas gredzenu ar keramikas
oderējumu. Sajauciet ieguldīšanas materiālus un
ieguldiet vakuumā. Lūdzu, ievērojiet ražotāja
norādījumus par ieguldījuma materiālu un
izmantojamo sakausējumu.

Uzglabāšana
› Uzglabāt 10–32 °C temperatūrā.
› Pasargāt no tiešas saules gaismas.
› Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā

Utilizācija
Sagemax WAX Disc sastāv no tīra sintētiskā vaska.
Atlikumus var izmantot citiem parastiem vaska
lietojumiem. Vasku var utilizēt vispārējās sadzīves
atkritumos.

Apstrāde ar CAD/CAM
Sagemax WAX Disc var apstrādāt zobārstniecības
CAD/CAM slīpēšanas sistēmās (lūdzu, ievērojiet
ražotāja norādījumus).
Materiāla apstrādē izmantojiet tikai šajā slīpēšanas
sistēmā ieteiktos slīpēšanas rīkus. Apkārtējās vides
darba temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C.

Apstrāde pēc slīpēšanas
Apstrāde
Pēc slīpēšanas atdaliet apstrādāto objektu no
diska, izmantojot piemērotu šķērsenisku volframa
karbīda urbi. Visi apstrādes darbi vai formas
pielāgojumi jāveic, izmantojot šķērseniskus
volframa karbīda urbjus. Materiālu var uzlabot,
izmantojot parasto modelēšanas vasku.
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RX only
Lietošanai tikai zobārstniecībā

Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai tikai
zobārstniecībā, un tas ir jāapstrādā saskaņā
ar instrukciju. Ražotājs neuzņemas atbildību
par zaudējumiem, kas radušies nepareizas
lietošanas vai instrukciju neievērošanas dēļ.
Lietotāja pienākums ir pārliecināties, vai
materiāls ir piemērots mērķiem, kas nav
skaidri paredzēti instrukcijā. Tas attiecas arī
uz gadījumiem, kad materiāli tiek sajaukti
vai izmantoti kopā ar citu uzņēmumu
izstrādājumiem.
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