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Apraksts
Sagemax PMMA Disc ir izgatavots pagaidu 
restaurāciju ražošanai ar CAD/CAM tehnoloģiju.      

Mehāniskās īpašības
 › Lieces izturība ≥50 MPa
 › Ūdens sorbcija saskaņā ar  

ISO 10477   ≤40 μg/mm3

 › Šķīdība ≤7,5 μgmm3

Sastāvs
 › Polimetilmetakrilāts (PMMA)
 › Krāsas pigmenti

Indikācijas
 › Sagemax PMMA Disc ir paredzēts pagaidu zobu 

protēžu ražošanai. 
 › Lietojums ietver: priekšējie, aizmugurējie kroņi 

un tilti ar ne vairāk kā 2 zobiem, maksimālais 
lietošanas ilgums ir 6 mēneši

Kontrindikācijas
 › Nepietiekams zoba struktūras samazinājums.
 › Nepietiekama zoba struktūra atbilstošai 

adhēzijai un spēka sadalei.
 › Nepietiekama mutes dobuma higiēna.
 › Nepietiekama starpproksimālā telpa 

atbilstošiem tiltu savienojumiem.
 › Zināmas alerģijas. Zināma nesaderība ar 

izstrādājuma sastāvdaļām.  
 › Pastāvīgā cementēšana.    

Dizaina parametri
 › Kroņu sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 

1 mm.
 › Veidojot dizainu tiltiem ar vienu savienoto mākslīgo 

zobu, savienojuma šķērsgriezums starp kroni un 
mākslīgo zobu vienību nedrīkst būt mazāks par 
12 mm².

 › Veidojot dizainu tiltiem ar ne vairāk kā diviem 
savienotiem mākslīgajiem zobiem, savienojuma  
šķērsgriezums starp kroni un mākslīgajiem zobiem 
nedrīkst būt mazāks par 12 mm².   

  

Apstrāde
Karkasu apgriešanai un atdalīšanai izmanto 
šķērsenisku volframa karbīdu vai atdalošo disku, 
kas piemērots akriliem.   

Pulēšana
Restaurācija var tikt iepriekš pulēta ar piemērotu 
silikona pulētāju un mazu kazas matu suku. 
Standarta akrila pulēšanas līdzekļi ir piemēroti arī 
intraorālai lietošanai. Izvairieties no pārmērīga 
karstuma radīšanas. Rūpīga pulēšana ir absolūti 
nepieciešama, lai sasniegtu perfektus rezultātus, lai 
izvairītos no zobakmens uzkrāšanās un citas ar to 
saistītas negatīvas ietekmes uz nokrāsu.

Tīrīšana
Ievietojiet pabeigto restaurāciju ultraskaņas ierīcē 
apmēram 1 minūti. Sārma tīrīšanas šķīduma 
saturam jābūt maksimāli 10% un maksimālajai 
temperatūrai 40 °C. Izvairieties no tīrīšanas ar 
tvaiku un spiedes spriegumu.

Ievietošana  
Pēc zoba sagatavošanas izmantojiet krāsas skalas, 
lai salīdzinātu krāsu un apstiprinātu restaurācijas 
krāsu. Ievietojiet pagaidu restaurāciju ar pagaidu 
sasitošo cementu. Noņemiet lieko cementu. Ir 
piemēroti visi pagaidu cementa/adhezīva materiāli. 
Ja restaurācija tiks cementēta adhezīvi, jāizmanto 
cementēšanas materiāli bez eigenola. Lūdzu, 
ievērojiet attiecīgo cementa ražotāju lietošanas 
instrukcijas.
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Ieteikumi
Ja ir aizdomas par produkta nepanesību, 
izmantojiet to tikai pēc alerģijas skrīninga testa 
veikšanas.  
Dezinficējiet slīpētās daļas pirms to ievietošanas 
pacienta mutē. Šīs lietošanas instrukcijas ir balstītas 
uz  pašreizējo zināšanu līmeni par produktu. 
Lietotājs būs pilnībā atbildīgs par produkta pareizu 
lietošanu.  
Ražotājs nav atbildīgs par neapmierinošiem 
rezultātiem, jo ražotājs nevar nekontrolēt 
pārstrādes procedūras. Zobu tehniķis informē 
zobārstu par veicamajām darbībām pirms 
restaurācijas ievietošanas pacienta mutē, 
pārliecinoties, vai zobārsts ir saņēmis visu šajā 
lietošanas instrukcijā ietverto informāciju. 

Uzglabāšana
 › Aizsargājiet materiālus no tiešas saules gaismas 

un glabājiet sausā vietā (temperatūrā no  
10 līdz 32 °C). 

 › Ievērojiet uz ārējā iepakojuma esošos 
uzglabāšanas norādījumus un derīguma 
termiņu. 

 › Aizsargājiet no saules gaismas.
 › Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Sagemax PMMA Disc apstrādes laikā neieelpojiet 
slīpēšanas putekļus, kas var izraisīt acu, ādas un 
elpceļu kairinājumu. 
Tāpēc vienmēr nodrošiniet, lai slīpēšanas mašīnas 
ekstraktors darbotos nevainojami.

 Bīstamības brīdinājumi



Ražots uzņēmumam

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

EK pārstāvis 

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

sagemax.com

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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