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  Instrucțiuni de utilizare 
 

Caracteristicile materialului 
 

Compoziția chimică [wt.%]  
Polyethylenterephthalat-Glycol 
(PETG) 

100 

 
Proprietăți fizice: 
Rezistența la îndoire [ISO 20795-

1] 
[MPa] ≥ 58 

Modul elasticitate [ISO 20795-
1] 

[MPa] ≥ 1370 

Rezistența la fractură [ISO 20795-
1] 

[MPa m1/2] ≥ 3 

Absorbție apă [ISO 20795-
1] 

[µg/mm³] 6 

Solubilitate [ISO 20795-
1] 

[µg/mm³] < 0.25 

 
Explicarea simbolurilor 
 

 
 

  
Producător Data producției Data expirării  

 

 
 

 
 

 
Lot nr. Nr. articol Dispozitiv medical 

  
 

Păstrați uscat Păstrați ferit de soare 
 

 
 

 
 

Conținut (cantitate) Consultați instrucțiunile de utilizare 

 
  

Atenție: Legile federale S.U.A. restricționează vânzarea acestui produs doar 
de către sau la indicația unui medic dentist. 

 
1. Indicații 

DD Bio Splint FLEX sunt discuri frezabile de uz dentar, produse din 
PETG, pentru fabricarea de gutiere flexibile, gutiere terapeutice, 
regulatori de ocluzie și șabloane, cu utilizare de până la 30 zile în 
cavitatea bucală. 

2. Contraindicații 
• Intoleranță la unul din componente 
• Coroane, punți, proteze scheletate cu croșete, bare, bare 

sublinguale înguste și conectori transversali 

3. Informații pentru siguranță 
Vă rugăm să consultați cea mai nouă versiune de tabelului de 
siguranță pe pagina de internet a producătorului. Evitați inhalarea 
prafului rezultat la frezare. Purtați mănuși, ochelari de protecție și 
mască facială pentru a evita iritațiile pielii.  

4. Manipulare și păstrare 
Dispozitivele medicale pot fi procesate doar de către personal 
calificat. Utilizați doar produse curate, fără defecte și din ambalaje 
intacte și asigurați-vă că depozitarea se face la temperatura 
camerei, în ambalajele originale, în mediu uscat și protejat de razele 
solare.  

5. Frezarea și post-procesarea 
Frezarea se face doar cu o strategie de frezare corespunzătoare.  
 

Utilizați doar freze cu o lamă (one-cut) în mașina de frezat 
sau frezați umed! 

 
Prelucrarea ulterioară: 
Pentru prelucrarea grosieră sunt potrivite frezele de carbid extradure 
cu dinți FSQ și bandă neagră pentru titan. Prelucrarea de finețe se 
poate face cu freze simple HM cu tăietură încrucișată. Barele de 
retenție se îndepărtează cu grijă și fără presiune prea mare. 
Materialul poate fi lustruit, dar fără a aplica presiune deoarece 
căldura generată poate determina topirea de suprafață.   

 

 
 
 
 
 
 
 

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

blând 
• Dezinfecție cu IPA sau dezinfectanți medicali 
• Este posibilă sterilizarea Gamma și ETO  

Nu utilizați următoarele metode pentru curățare: 
• Suflarea cu jet de abur  
• Metode de autoclavare (ex. sterilizare / dezinfecție) 
• Solvenți organici și acizi (ex. acetonă, acid hidroclorhidric) 
• Alcool foarte concentrat 
• Agenți chimici de curățare a protezelor 
• Agenți de curățare abrazivi 

7. Managementul deșeurilor 
Resturile de discuri din PETG pot fi aruncate la gunoiul menajer.  

 
Produsele noastre sunt subiectul unui control de calitate strict și reflectă 
statusul curent al tehnologiei de vârf. Ne perfecționăm continuu 
produsele, motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a opera modificări. 
Cea mai recentă versiune a instrucțiunilor de utilizare se găsește pe 
pagina de internet:  www.dentaldirekt.de/en. 
Această versiune înlocuiește toate versiunile precedente. 


