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1.

1.1.

1.2.

Обща
информация

Продукт

Касае се за предни, задни и композитни зъби и тунелен восък, разработен от Gebdi Dental
Products. Тези инструкции съдържат указания, които трябва да се спазват, за да се
гарантира правилната употреба и спазването на безопасните условия. Важно е да ги
прочетете, и по-специално инструкциите, преди да ги използвате за първи път.
Всички предни зъби
Всички задни зъби
Всички композитни задни
зъби

от позиция № 23201
от позиция № 20001
от позиция № 29001

Тунелен восък бял

Артикул № 78200

Адрес на
производителя

до чл. 28517
до чл. 22516
до арт. № 29516

gebdi DENTAL - PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen, Германия
Телефон: +49 7733 9410 16 Факс: +49 7733 64 34 Електронен адрес: info@gebdidental.com
www.gebdi-dental.com Технически въпроси, свързани със стоматологията: +49 7733
94 10 20

2.

Обща информация
Гореспоменатите продукти се използват за обработка от зъботехниците за нуждите на зъболечението в устата
на пациента и се произвеждат според спецификациите на зъболекаря.

3.

Индикация
За изработване на пълни и частични протези от PMMA (полиметилметакрилат), както и за по-лесно
позициониране на зъбите Tribos с тунелен восък.

3.1.

Инструкции за употреба
Само обучени и опитни зъботехници притежават уменията, необходими за правилното използване на този
медицински
продукт с необходимите предварителни условия.
Гореспоменатите продукти са полуготови медицински изделия и трябва да се обработват професионално и
съгласно доказани и общоприети методи. В случай на проба с восък в устата на пациента се препоръчва да се
подсилят максимално връзките между восъка и зъбната протеза, за да се предотврати пробивът на зъбите по
време на пробата.

3.2.

Състав
Възможни са всички обичайни методи за настройка. Латералните и протрузионните движения трябва да могат
да се възпроизвеждат с артикулатора и съответната предварителна информация от зъболекаря (регистрации
на потомството, кръстосани зъби и захапка). Уверете се, че при тези движения има достатъчно място. Зъбите
не бива да се отслабват чрез прекалено слабо шлифоване, за да се избегнат по-късни фрактури.
Восъкът за тунел предлага оптимално средство за позициониране, особено за акрилни зъби с форма на
тунел, но може да се използва и за всички други форми на зъбите, като се изреже восъкът за тунел по размер.

3.3.

Свързване на акрилните зъби към основата на протезата
След поставянето на протезата в устата на пациента и преди да се постави основата на протезата, зъбите се
почистват от остатъците от восък и долната страна на основата на протезата се шлифова леко. Ако е
необходимо, могат да се направят леки подрязвания. Всички мерки допринасят за добрата връзка между
акрилния/композитния зъб и основата на протезата.
За основа на протези могат да се използват горещи или студени полимери, както и методи за инжектиране.
Във всички останали случаи трябва да се вземат под внимание инструкциите на производителя и
противопоказанията на производителите на протезния материал.
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3.4.

Поставяне на протезата
Преди протезата да бъде поставена в устата на пациента, тя трябва да бъде почистена и дезинфекцирана в
съответствие с изискванията за добра клинична изработка.

4.

Инструкции за съхранение
Всички восъци и смоли/композити за зъби трябва да се съхраняват далеч от замърсяване и пряка слънчева
светлина, на сухо място и защитени от температури под 30°C. Трябва да се извърши визуална проверка на
цялата повърхност на зъба Почистените зъби не трябва да се използват повече поради стабилност или
отклонения в цвета и трябва да се изхвърлят. Съхранявайте останалите зъби от смола/композит обратно в
шкафа за зъби, а останалия восък за тунел - в оригиналната опаковка.

5.

Противопоказания
В случай на екстремни условия на захапка, при които не може да се създаде необходимото свободно
пространство за движения в устата, и в случай на условия на захапка, които не гарантират достатъчна
стабилност на основата на протезата или нарушават цялостната стабилност на акрилния зъб.

6.

Инструкции за безопасност
Шлайфането на зъбите на протезите трябва да се извършва бавно, с малък натиск и с подходящи пластмасови
борчета, за да не се предизвикат дефекти на материала (пукнатини, отчупвания). Ако това не се спазва,
пластмасата може да се нагорещи по време на шлайфане и да причини изгаряния на кожата. По време на
обработката не използвайте средства за защита на очите, устата и аспирация.

7.

Гаранция
Всички пластмасови/композитни зъби на Tribos са гарантирани за 10 години срещу производствени дефекти,
дължащи се на грешки в материала. Гаранцията не важи за:
- неправилна употреба или неспазване на инструкциите в това описание,
- използване на нашите зъби в нарушение на изискванията, небрежност при обработката или
- Грешки при проектирането на конструкцията.
- непреодолима сила или транспортна повреда на доставената пратка, за която не са направени резервации
пред транспортната компания.
В рамките на гаранцията Gebdi dental Products GmbH предоставя безплатно замяна на необработения
материал.
Условието за това е връщането на дефектните части за целите на анализа. Наложително е
номер на партидата или партидния номер в писмен вид. Без тази информация не може да бъде извършена
никаква обработка.
Всякакво допълнително обезщетение за вреди е изключено.

7.1.

Обслужване на клиенти
В случай на проблеми във връзка с обработката или предложения за подобрения е необходимо да се
отбележи номерът на партидата и да се свържете с Gebdi Dental Products GmbH.

7.2.

Изхвърляне
След поставяне на протезата в устата, продуктът трябва да се третира като опасен медицински отпадък.
Моля, спазвайте регионалните си разпоредби

8.

За внимание
Трябва да се вземат под внимание всички законово валидни разпоредби за поръчване, обработка и
изхвърляне.
В случай на неправилна употреба всички претенции за гаранция и отговорност стават невалидни!
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9.

Символи
Производител

0123

Маркировка CE с номера на нотифицирания орган

Следвайте инструкциите за употреба
САМО ЗА СТОМАТОЛОЗИ (САЩ)

Нестерилен продукт

Номер на поръчката
Номер на партидата

Дата на производство

Може да се използва до

Швейцарски упълномощен представител
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