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Caracteristicile materialului 

 
Compoziție [wt.%]  

Polimetillmetacrilat (PMMA) 100 

Pigmenți de culoare ≤ 0.2 
 

Propietăți fizice 
 

Rezistența la îndoire [MPa] ̴ 78 

Modul de elasticitate [MPa] ̴ 2988 

Absorbția de apă [µg/mm³] 19 - 25 

Monomer rezidual [%] 0.02 

 

Explicarea simbolurilor 
  

Producător Date producției 
 

Consultați instrucțiunile Data expirării 

Numar lot   Nr. articol 

Depozitați în loc uscat 
 

Instrucțiuni de utilizare 
 

1. Indicații 
DD tempMED sunt discuri frezabile din PMMA, pre-colorate, pentru fabricarea de coroane și punți 
provizorii, cu aplicare de lungă durată în cavitatea bucală (până la 12 luni fără dispensarizare).   

 

2. Contraindicații 
• Intoleranță la componente 
• Punți cu doi intermediari molari 
• Secțiune prea mică a conectorilor de legătură 
• Modele cu croșete, bare, bare sublinguale, conectori transversali  

 
3. Informații pentru siguranță 

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare în versiunea cea mai nouă. Evitați inhalarea particulelor 
în timpul prelucrării. Purtați mănuși, ochelari și mască de protecție, pentru a preveni iritarea pielii, ochilor și 
a sistemului respirator. 

 
4. Manipulare și depozitare 

Utilizați numai material curat, fără defecte și din ambalaj intact. Păstrați discurile în ambalajul original, într-
un loc uscat și răcoros, ferit de razele soarelui. Evitați contactul cu lichidele.  

5. Crearea designului 
Prelucrarea acestui dispozitiv medical este permis numai personalului calificat. Când concepeți 
designul unei structuri, grosimea pereților nu are voie să fie mai mică de 0,8 mm în zona cervicală și 
1,5 mm în zona ocluzală. Secțiunea transversală a conectorilor între doi intermediari nu trebuie să 
fie sub 12 mm2. În general, toare restaurările trebuie concepute astfel încât să permită transferul 
forțelor masticatorii către bont.   

 
6. Frezarea și prelucrarea ulterioară 

 Utilizați numai freze one-cut (cu o singură lamă de tăiere) în mașina de frezat sau strategii cu  frezare 
umedă.  
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Procesarea ulterioară: 
Frezele din carbid-tungsten, ca cele utlizate pentru prelucrarea materialelor moi, sunt perfecte pentru 
adaptarea grosieră. Pentru finalizare, se pot folosi freze obișnuite, cu tăietură încrucișată. Lustruirea se 
face sub presiune ușoară, evitând astfel supra-încălzirea, care ar putea genera topirea locală. 

 

7. Curățarea 
• Baie cu ultrasunete (max. 40 °C) cu un agent slab de curățare. 

 
NU folosiți următoarele metode de curățare:  

• Autoclavare 
• sablare 
• solvenți organici și acizi (ex. acetonă, acid hidrochloric) 
• alcool foarte concentrat 
• agenți chimici de curățarea protezelor 
• agenți abrazivi de curățare 

 
8. Fixarea 

Adeziunea extra-orală: 
Alegeți primerul potrivit pentru adeziune. Folosiți numai adezivi speciali, adaptați materialelor cu care veți 
combina PMMA-ul. Verificați instrucțiunile de utilizare ale adezivului.  

 
Cimentarea: 
Se recomandă cimenturile provizorii pentru lucrările provizorii și cimenturi glas-ionomere autoadezive 
pentru lucrările definitive.  

 
 

9. Îndepărtarea resturilor 
Resturile de discuri din PMMA pot fi aruncate în gunoiul menajer casnic.   

 
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări ca urmare a dezvoltării continue a produselor noastre. Gasiți cea 
mai nouă variantă a instrucțiunilor de utilizare pe: www.dentaldirekt.de. 

Această versiune înlocuiește toate versiunile precedente.  
 


