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Інструкція із застосування
 

PMMA Disc
для технологій CAD/CAM
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Опис
Диск Sagemax PMMA розроблений для 
проведення тимчасової реставрації за 
допомогою технологій CAD/CAM.         

Механічні властивості
 › Сила вигину ≥50 MPa
 › Поглинання води згідно зі  

стандартом ISO 10477 ≤40 μg/mm3

 › Розчинність ≤7,5 μgmm3

Склад
 › Поліметилметакрилат (PMMA)
 › Фарбувальні пігменти

Показання до застосування
 › Диск Sagemax PMMA розроблений для 

виробництва тимчасових стоматологічних 
протезів. 

 › Застосування включає: Передню, задню 
коронки і мости з двох частин з 
максимальним періодом використання до  
6 місяців.

Протипоказання
 › Недостатнє зменшення структури зуба.
 › Недостатня структура зуба для правильного 

зчеплення і розподілу сили.
 › Недостатня гігієна ротової порожнини.
 › Недостатній міжзубний простір для 

потрібного з’єднання мостів.
 › Відомі алергії. Відомі несумісності зі 

складовими частинами виробу.  
 › Постійне цементування.    

Конструктивні параметри
 › Для коронок: товщина стінки повинна бути не 

менше 1 мм.
 › При виготовленні мостів з однією частиною для 

з’єднання поперечний переріз між коронкою і 
частиною повинен бути не менше 12 мм².

 › При виготовленні мостів з двома частинами для 
з’єднання поперечний переріз між коронкою і 
частиною повинен бути не менше 12 мм².     

  

Доопрацювання
Для обрізки і розділу структур використовуйте 
диск з карбіду вольфрама або розділяючий диск, 
що підходить для акрилу.      

Полірування
Реставрації можна попередньо відполірувати за 
допомогою відповідного силіконового 
полірувальника і невеликої щітки з козячої 
вовни. Стандартні акрилові агенти для 
полірування також підходять для використання 
всередині ротової порожнини. Уникайте 
створення надмірно високої температури. Для 
досягнення відмінних результатів необхідно 
дуже обережно проводити полірування, щоб 
уникнути накопичення нальоту та інших 
пов’язаних негативних ефектів на кольорі зубу.

Очищення
Помістіть закінчену реставрацію в 
ультразвуковий пристрій на 1 хвилину. Зміст 
лужного миючого розчину має бути не більше 
10%, а максимальна температура 40 °C. 
Уникайте очищення парою і тиском.

Встановлення  
Після підготовки зубу використайте пластинки з 
кольором, щоб порівняти колір і впевнитись, що 
колір реставрації правильний. Встановіть 
тимчасову реставрацію на тимчасовий клейкий 
цемент. Видаліть надлишок цементу. Можна 
використовувати будь-які тимчасові цементи/
клеї. Якщо реставрація встановлюється на 
клейкий цемент, необхідно використовувати 
цементуючі матеріали без евгенолу. Будь ласка, 
дотримуйтесь відповідних інструкцій виробника 
цементу.
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Рекомендації
При підозрі на непереносимість продукту 
використовуйте його тільки після проведення  
алергологічного скринінгу. Продезінфікуйте 
філіровальні частини перед тим, як працювати 
ними у ротовій порожнині пацієнта. Ця 
інструкція із застосування засновані на 
сучасному рівні знань про продукт. Користувач 
несе повну відповідальність щодо правильного 
користування продуктом.  
Виробник не несе відповідальність за 
незадовільні результати, оскільки він не 
контролює процес обробки. Зубний технік 
повинен поінформувати стоматолога щодо 
операцій, які необхідно провести, перш ніж 
вставляти реставрацію в ротову порожнину 
пацієнта, переконавшись, що стоматолог  
отримав всю інформацію, що міститься в цій 
інструкції із застосування.    

Умови зберігання
 › Захищайте матеріали від прямого сонячного 

світла і зберігайте їх у сухому місці (від –18 до 
33°C). 

 › Ознайомтесь з інструкціями зі зберігання і з 
терміном придатності на упаковці. 

 › Уникайте потрапляння сонячного світла.
 › Зберігайте у недоступному для дітей місці.

Не вдихайте частинки пилу під час роботи з 
диском Sagemax PMMA, оскільки це може 
викликати подразнення очей, шкіри та 
дихальних шляхів. 
Тому завжди перевіряйте, щоб екстрактор на 
вашій філіровальній машині працював відмінно.

 Попередження про небезпеку



Вироблено

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

Представник в Європі 

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

sagemax.com

RX only 
Тільки для стоматологічного  
використання!

Матеріал розроблений тільки для  
застосування в стоматології, і його слід  
обробляти відповідно до інструкції.  
Компанія не несе відповідальності за 
шкоду, спричинену неправильним  
використанням або невиконанням  
інструкцій. Користувач несе повну  
відповідальність за перевірку матеріалу 
щодо його придатності для цілей, які не 
були явно зазначені в інструкціях. Це  
також стосується випадків, коли  
матеріали змішуються або  
використовуються разом із продуктами 
інших компаній. ©

 2
02

0 
Sa

ge
m

ax
 B

io
ce

ra
m

ic
s, 

In
c.

 
U

K/
20

20
–1

1/
Re

v.1


