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*Exemplu de imagine

Domeniu de aplicare:
Instrument rotativ pentru tăierea/îndepărtarea coroanelor/punţilor din dioxid de zirconiu sau ceramică
integrală, ca de ex. disilicatul de litiu.
Mod de aplicare:
Pentru reprocesare (curățare, dezinfectare și sterilizare) vezi instrucțiunile separate privind reprocesarea.
Pentru performanţă optimă respectaţi turaţiile orientative recomandate de 15.000 – 25.000 min-1. Aduceţi la
turaţie instrumentul înainte să atingă peretele coroanei. Deoarece diametrul discului este mai mare decât
3,1mm, recomandăm mărirea răcirii cu apă la minim 150ml/min. Temperatura ridicată poate cauza
vătămarea pulpei. Se vor evita forțarea, bruscarea şi temperaturile înalte. Presiunea de apăsare şi viteza
depind de grosimea coroanei şi de acţionare. Cu cât viteza este mai mare, cu atât se va alege o presiune de
apăsare mai mică. De îndată ce pereţii coroanei sunt tăiaţi cca. 50%, coroana poate fi îndepărtată fără
probleme prin spargerea acesteia. Utilizaţi numai în modul descris mai sus. Respectaţi indicaţiile
producătorului de turbină.
Vă rugăm să respectați și recomandările noastre suplimentare generale de utilizare pentru utilizarea
instrumentelor stomatologice rotitoare. (www.diaswiss.ch)
Calitate:
Stratificare uniformă în 2 straturi cu diamant natural. Piesa de lucru şi tija sunt aurite. Corpuri profilate şi tije
rezistente la coroziune, din oţel medical călit, conform reglementărilor ISO.
Pericole:
Diamantele sunt încorporate în mai multe straturi de nichel. O utilizare continuă, în pofida stratului de
diamant deja tocit poate cauza o contaminare cu nichel a mediului intraoral împreună cu sensibilizarea
pacientului. În cazul utilizării corespunzătoare nu se cunosc reacţii alergice la pacienţi. Evitaţi neapărat
contactul cu ţesutul moale - pericol de rănire!
Eliminare:
Instrumentele folosite se elimină cu deşeurile generale de clinică.
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