Infoblad
INFO 032.N-ed.E
Datum van uitgifte: 01/03/17

Herziening van: 01/09/06
Pag. 1/2

VERWERKING VAN HET PLASTICWAX-PROFIEL





Het PLASTICWAX-profiel laat een snel en accuraat modelleren van een steegverbinding toe.
Het PLASTICWAX-profiel is samengesteld uit een combinatie van was en kunststof.
Het PLASTICWAX-profiel is restloos verbrandbaar.
Het PLASTICWAX-profiel kan gebogen worden met behoud van alle details van het profiel.

 Het PLASTICWAX-profiel is verkrijgbaar als:

1. conisch profiel (8°, lengte: 60 mm)
Als verblokkingsprofiel
2. rond profiel (Ø 1,8 mm, lengte: 60 mm)
Voor gebruik met PRECI-CLIP-ruiters 1105 en 1106
3. PRECI-HORIX-profiel
(Ø 1,8 mm, hoogte: 4 mm, lengte: 60 mm)
Voor gebruik met de PRECI-HORIX-kunststofruiters
1802 en met de PRECI-CLIP-ruiters 1105 en 1106
4. U-vormig PRECI-BAR STANDARD-profiel
(Ø 2,2 mm, hoogte: 3 mm, lengte: 60 mm)
Voor gebruik met de PRECI-BAR-ruiters
1100/H/MR/OR en 1100/H/MR/IN
5. ovaalvormig PRECI-BAR MINI-profiel
(Ø 1,6 mm, hoogte: 2,3 mm, lengte: 60 mm)
Voor gebruik met de PRECI-BAR-ruiters
1102/H/MR/OR en 1102/H/MR/IN

IMP-CK-014

4 stuks/verpakking

1108/B

4 stuks/verpakking

1734

4 stuks/verpakking

1001/B

4 stuks/verpakking

1002/B

4 stuks/verpakking

1. Plooi het profiel in warm water. Opmerking: de secties waarop ruiters gepland zijn mogen
niet gebogen worden!
2. Verhard het profiel in koud water.
3. Snij het profiel op lengte met een warme scalpel.
4. Bevestig het profiel in de opwas met was.

Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

De attachementen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

De producten zijn niet-steriel.

De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.

Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.

Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de
attachementen.
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De functionaliteit van de attachementen wordt negatief beïnvloed door trauma’s zoals
tandenknarsen (bruxisme).
Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte
producten te vermelden in het patiëntendossier.
Producten met titanium niet verwarmen.
Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.
De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.
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