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1.

Általános

1.1.

1.2.

Termék

A Gebdi Dental Products által kifejlesztett elülső, hátsó és kompozit fogakra és alagútviaszra
vonatkozik. Ezek az utasítások olyan útmutatást tartalmaznak, amelyet a megfelelő használat és a
biztonságos feltételek betartása érdekében be kell tartani. Az első használat előtt feltétlenül
olvassa el őket, különösen a használati utasítást.
Minden elülső fog
Minden hátsó fog
Minden kompozit hátsó fog

a 23201-es tételszámtól
a 20001-es tételből
a 29001-es tételszámtól

Alagút viasz fehér

Tételszám: 78200

A gyártó címe

28517 cikkszámig
22516 cikkszámig
29516 cikkszámig

gebdi DENTAL - PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen, Németország
Telefon: +49 7733 9410 16 Fax: +49 7733 64 34 E-mail cím: info@gebdi-dental.com
www.gebdi-dental.com Dental technikai kérdések: +49 7733 94 10 20

2.

Általános információk
A fent említett termékek a fogtechnikusok által a páciens szájában a fogászati helyreállítási igényekhez történő
feldolgozásra szolgálnak, és a fogorvos előírásai szerint készülnek.

3.

Jelzés
PMMA (polimetil-metakrilát) alapú teljes és részleges fogsorok készítéséhez, valamint a Tribos fogak könnyebb
pozicionálásához alagútviasszal.

3.1.

Használati utasítás
Csak a képzett és tapasztalt fogtechnikusok rendelkeznek a megfelelő használathoz szükséges készségekkel.
termék a szükséges előfeltételekkel.
A fent említett termékek félkész gyógyászati cikkek, amelyeket szakszerűen, bevált és általános módszerekkel kell
feldolgozni. A páciens szájában történő viaszos próbák esetén ajánlott a viasz és a műfogsor fogai közötti
kapcsolódási pontokat a lehető legjobban megerősíteni, hogy megakadályozzuk a fogak kitörését a próba során.

3.2.

Felállás
Minden szokásos beállítási módszer lehetséges. Az oldalirányú és a protrúziós mozgásokat az artikulátorral és a
fogorvostól származó megfelelő előzetes információkkal (progencia, keresztfogazás és harapásregisztráció)
reprodukálni kell tudni. Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van e mozgások során. A későbbi törések elkerülése
érdekében a fogakat nem szabad túl vékony csiszolással meggyengíteni.
Az alagútviasz optimális pozícionálási segítséget nyújt különösen az alagút alakú akrilfogakhoz, de az alagútviasz
méretre vágásával minden más fogformához is használható.

3.3.

Akril fogak csatlakoztatása a műfogsor alaphoz
A páciens szájába történő illesztés után és a műfogsor alapjának behelyezése előtt a fogakat megtisztítják a
viaszmaradványoktól, és a műfogsor alapjának alsó oldalát enyhén lecsiszolják. Szükség esetén enyhe alulvágások
is végezhetők. Minden intézkedés hozzájárul a jó kötéshez az akril/kompozit fog és a műfogsor alapja között.
Meleg vagy hideg polimerek, valamint injekciós módszerek is alkalmazhatók műfogsor alapanyagként.
Minden más tekintetben figyelembe kell venni a gyártó utasításait és a protézisek gyártóinak ellenjavallatait. a.

3.4.

A műfogsor behelyezése
Mielőtt a műfogsort a páciens szájába helyeznék, azt a jó klinikai kézművességnek megfelelően meg kell tisztítani és
fertőtleníteni kell.
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4.

Tárolási utasítások
Minden viaszt és gyanta/kompozit fogat szennyeződéstől és közvetlen napfénytől védve, száraz helyen és 30°C alatti
hőmérséklettől védve kell tárolni. A teljes fogfelület szemrevételezéses vizsgálatát el kell végezni A talajfogakat
stabilitás vagy színeltérés miatt nem szabad tovább használni, és azokat meg kell semmisíteni. Tárolja a megmaradt
műgyanta/kompozit fogakat a fogszekrényben, a megmaradt alagútviaszt pedig az eredeti csomagolásban.

5.

Ellenjavallat
Szélsőséges harapási viszonyok esetén, amikor a szájmozgásokhoz szükséges szabad tér nem hozható létre, illetve
olyan harapási viszonyok esetén, amelyek nem biztosítják a műfogsor alapjának megfelelő stabilitását, vagy rontják az
akrilfog teljes stabilitását.

6.

Biztonsági utasítások
A műfogsor fogainak csiszolását lassan, kis nyomással és megfelelő műanyag csiszolókésekkel kell végezni, hogy ne
okozzon anyaghibákat (repedéseket, lepattanásokat). Ha ezt nem tartjuk be, a műanyag csiszolás közben
felforrósodhat, és égési sérüléseket okozhat a bőrön. A feldolgozás során szemvédő, szájvédő és szívóberendezés
nélkül ne adagolja.

7.

Garancia
Minden Tribos műanyag/kompozit fogra 10 év garanciát vállalunk az anyaghibákból eredő gyártási hibák ellen. A
garancia nem vonatkozik a következőkre:
- nem rendeltetésszerű használat vagy a jelen leírásban szereplő utasítások be nem tartása,
- a fogaink nem megfelelő használata, a feldolgozás során elkövetett gondatlanság, vagy egy
- Hibák az építés tervezése során.
- vis maior vagy a szállított csomagot ért szállítási kár, amelyre vonatkozóan nem történt fenntartás a szállítmányozó
cég felé.
A jótállás keretében a Gebdi dental Products GmbH a megmunkálatlan anyagot díjmentesen pótolja.
Ennek feltétele a hibás alkatrészek visszaküldése elemzés céljából. Elengedhetetlen, hogy a
tétel- vagy tételszám írásban. Ezen információk nélkül semmilyen feldolgozás nem végezhető el.
Minden további kártérítés kizárt.

7.1.

Ügyfélszolgálat
A feldolgozással kapcsolatos problémák vagy javítási javaslatok esetén feltétlenül jegyezze fel a tételszámot, és
lépjen kapcsolatba a Gebdi Dental Products GmbH-val.

7.2.

Eltávolítás
A műfogsor szájba helyezése után a terméket veszélyes egészségügyi hulladékként kell kezelni. Kérjük, tartsa be a
regionális előírásokat

8.

A figyelemért
A megrendelésre, feldolgozásra és ártalmatlanításra vonatkozó valamennyi jogilag érvényes előírást figyelembe kell
venni.
Nem rendeltetésszerű használat esetén minden garancia- és felelősségi igény érvényét veszti!
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9.

Szimbólumok
Gyártó

0123

CE-jelölés a bejelentett szervezet számával

Kövesse a használati utasításokat
CSAK FOGÁSZATI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA (USA)

Nem steril termék

Rendelési szám
Tételszám

A gyártás dátuma

Használható, amíg

Svájci meghatalmazott képviselő
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