
sagemax.com

Інструкція із застосування
 

WAX Disc
для систем CAD/CAM і  
технології пресування
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Опис
Восковий диск Sagemax WAX Disc призначений 
для виготовлення воскових реставрацій за 
допомогою систем CAD/CAM. Область 
застосування включає виготовлення зубних 
реставрацій з воску за допомогою систем CAD/
CAM з використанням технології пресування і 
лиття.
  

Властивості
 › Хімічний склад:  синтетичний віск
 › Колір:  синій
 › Точка краплеутворення:  100 –120 °C 
 › Щільність:   0,92 г/см³
 › Розчинність:   Нерозчинний

 
Показання до застосування
 › Виготовлення зубних реставрацій з воску за 

допомогою систем CAD/CAM з використанням 
технології пресування і лиття.

Протипоказання
 › Не схвалено для використання в роті пацієнта.  

Примітки щодо конструкції
Під час створення конструкції дотримуйтесь 
інструкцій виробника відповідного сплаву і 
пресованої кераміки. 

Обробка за допомогою систем CAD/CAM
Восковий диск Sagemax WAX Disc можна 
обробляти в стоматологічних системах 
фрезерування CAD/CAM (дотримуйтесь 
інструкцій виробника).
Під час обробки матеріалу використовуйте лише 
фрезерні інструменти, рекомендовані для цієї  
системи фрезерування. Робоча температура 
навколишнього середовища не повинна 
перевищувати 35°C.  

Обробка після фрезерування
Доопрацювання
Після фрезерування відокремте від диску 
оброблений об'єкт за допомогою відповідного  
конусовидного карбід-вольфрамового бору з 
подовженою голівкою. Всі роботи з 

доопрацювання або коригування форми 
повинні виконуватися з використанням 
конусоподібних карбід-вольфрамових борів з 
подовженою голівкою. Матеріал можна 
посилити звичайним моделювальним воском. 

 
Приєднання матриць
Правила правильного вибору і розташування 
матриць залежать від використовуваного 
сплаву.  
Детальну інформацію про сплави можна знайти 
у відповідних інструкціях виробника.    

Заливка  
Вистеліть внутрішню частину кювети для лиття 
керамічної стрічкою. Змішайте формувальний 
матеріал і залийте під вакуумом. Дотримуйтесь 
інструкції виробника формувального матеріалу і  
використовуваного сплаву.

Умови зберігання
 › Зберігати при температурі 10–32 °C.
 › Берегти від прямого сонячного світла.
 › Зберігати в недоступному для дітей місці!

Утилізація
Восковий диск Sagemax WAX Disc складається з 
чистого синтетичного воску. Залишки можна  
використовувати в інших звичайних областях 
застосування воску. Віск можна утилізувати 
разом з побутовими відходами.



Виготовлено

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