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1.

1.1.

1.2.

Ogólne

Produkt

Dotyczy zębów przednich, bocznych i kompozytowych oraz wosku tunelowego opracowanego przez
firmę Gebdi Dental Products. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki, których należy przestrzegać,
aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa. Przed pierwszym
użyciem należy koniecznie zapoznać się z ich treścią, a w szczególności z instrukcjami.
Wszystkie zęby przednie
Wszystkie zęby boczne
Wszystkie kompozytowe zęby
boczne

z pozycji nr 23201
z pozycji nr 20001
z pozycji nr 29001

Wosk tunelowy biały

Nr art. 78200

Adres producenta

do nr art. 28517
do nr art. 22516
do nr art. 29516

gebdi DENTAL - PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen, Niemcy
Telefon: +49 7733 9410 16 Faks: +49 7733 64 34 Adres e-mail: info@gebdi-dental.com
www.gebdi-dental.com Pytania techniczne dotyczące stomatologii: +49 7733 94 10 20

2.

Informacje ogólne
Wyżej wymienione produkty są przeznaczone do obróbki przez techników dentystycznych w celu uzupełnienia ubytków
w jamie ustnej pacjenta i są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją stomatologa.

3.

Wskazanie
Do wykonywania protez całkowitych i częściowych na bazie PMMA (polimetakrylan metylu), a także do łatwiejszego
pozycjonowania zębów Tribos za pomocą wosku tunelowego.

3.1.

Instrukcja użytkowania
Tylko przeszkoleni i doświadczeni technicy dentystyczni posiadają umiejętności niezbędne do prawidłowego
stosowania tego sprzętu medycznego.
produkt z niezbędnymi warunkami wstępnymi.
Wyżej wymienione produkty są półproduktami medycznymi i muszą być przetwarzane w sposób profesjonalny,
zgodnie ze sprawdzonymi i powszechnie stosowanymi metodami. W przypadku przymierzania wosku w jamie ustnej
pacjenta zaleca się maksymalne wzmocnienie połączeń między woskiem a zębami protezy, aby zapobiec wyrzynaniu
się zębów podczas przymierzania.

3.2.

Skład
Możliwe są wszystkie powszechnie stosowane metody konfiguracji. Ruchy boczne i protruzyjne muszą być możliwe
do odtworzenia za pomocą artykulatora i odpowiednich wstępnych informacji od lekarza dentysty (rejestracje
potomstwa, uzębienia krzyżowego i zgryzu). Należy upewnić się, że podczas tych ruchów jest wystarczająco dużo
miejsca. Nie wolno osłabiać zębów zbyt cienkim szlifowaniem, aby uniknąć późniejszych złamań.
Wosk tunelowy stanowi optymalne narzędzie do pozycjonowania, szczególnie w przypadku zębów akrylowych o
kształcie tunelu, ale można go również stosować do wszystkich innych kształtów zębów, przycinając wosk tunelowy
do odpowiedniego rozmiaru.

3.3.

Połączenie zębów akrylowych z podstawą protezy
Po dopasowaniu w ustach pacjenta, a przed włożeniem podstawy protezy, zęby są oczyszczane z pozostałości
wosku, a spodnia strona podstawy protezy jest lekko szlifowana. W razie potrzeby można wykonać niewielkie
podcięcia. Wszystkie te działania przyczyniają się do uzyskania dobrego połączenia pomiędzy zębem akrylowokompozytowym a podstawą protezy.
Jako podbudowę protez można stosować polimery zimne lub gorące, a także metody wtryskowe.
We wszystkich innych przypadkach należy wziąć pod uwagę instrukcje producenta i przeciwwskazania producentów
materiałów protetycznych. a

3.4.

Zakładanie protezy
Przed umieszczeniem protezy w jamie ustnej pacjenta należy ją oczyścić i zdezynfekować zgodnie z zasadami
dobrego rzemiosła klinicznego.
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4.

Instrukcje dotyczące przechowywania
Wszystkie woski i zęby żywiczne/kompozytowe należy przechowywać z dala od zanieczyszczeń i bezpośredniego
światła słonecznego, w suchym miejscu i chronić przed temperaturą poniżej 30°C. Należy przeprowadzić kontrolę
wzrokową całej powierzchni zęba Zęby naziemne nie powinny być dłużej używane ze względu na stabilność lub
odchylenia kolorystyczne i powinny zostać usunięte. Pozostałe zęby żywiczne/kompozytowe należy przechowywać z
powrotem w gabinecie na zęby, a pozostały wosk tunelowy w oryginalnym opakowaniu.

5.

Przeciwwskazania
W przypadku ekstremalnych warunków zgryzowych, w których nie można uzyskać niezbędnej wolnej przestrzeni dla
ruchów ust oraz w przypadku warunków zgryzowych, które nie gwarantują wystarczającej stabilności podstawy protezy
lub osłabiają całkowitą stabilność zęba akrylowego.

6.

Instrukcje bezpieczeństwa
Szlifowanie zębów protezy powinno odbywać się powoli, z niewielkim naciskiem i przy użyciu odpowiednich wierteł z
tworzywa sztucznego, aby nie spowodować żadnych wad materiałowych (pęknięć, odprysków). W przeciwnym razie
tworzywo sztuczne może nagrzewać się podczas szlifowania i powodować oparzenia skóry. Podczas przetwarzania nie
stosować środków ochrony oczu, ochrony ust i sprzętu do odsysania.

7.

Gwarancja
Wszystkie plastikowe/kompozytowe zęby Tribos są objęte 10-letnią gwarancją na wady produkcyjne wynikające z wad
materiałowych. Gwarancja nie ma zastosowania do:
- niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji podanych w niniejszym opisie,
- niezgodne z przepisami korzystanie z naszych zębów, zaniedbania w przetwarzaniu danych lub
- Błędy w projekcie konstrukcji.
- siły wyższej lub uszkodzeń transportowych dostarczonej przesyłki, co do których nie zgłoszono zastrzeżeń firmie
przewozowej.
W ramach gwarancji firma Gebdi dental Products GmbH bezpłatnie dostarczy zamiennik nieprzetworzonego materiału.
Warunkiem tego jest zwrot wadliwych części w celu przeprowadzenia analizy. Konieczne jest, aby
numer partii lub serii w formie pisemnej. Bez tych informacji nie można prowadzić żadnego przetwarzania danych.
Wszelkie dalsze odszkodowania za szkody są wykluczone.

7.1.

Obsługa klienta
W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z przetwarzaniem danych lub sugestii dotyczących ulepszeń,
należy koniecznie zanotować numer partii i skontaktować się z firmą Gebdi Dental Products GmbH.

7.2.

Usuwanie
Po włożeniu protezy do ust produkt należy traktować jako niebezpieczny odpad medyczny. Należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w danym regionie

8.

Uwaga
Należy uwzględnić wszystkie prawnie obowiązujące przepisy dotyczące zamawiania, przetwarzania i usuwania
odpadów.
W przypadku nieprawidłowego użytkowania wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności tracą
ważność!
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9.

Symbole
Producent

0123

Znak CE z numerem jednostki notyfikowanej

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi
TYLKO DLA LEKARZY DENTYSTÓW (USA)

Produkt niesterylny

Numer zamówienia
Numer partii

Data produkcji

Możliwość użytkowania do

Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii
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