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Modelling wax

Vaškinės dantų protezo konstrukcijos su sustatytais dirbtinais dantimis
suformavimas:
1.
Pašildykite vaško plokštelę, ja apgaubkite gipsinį paciento dantų atspaudų
modelį.
2.
Modeliuokite vaškinę protezo konstrukciją: į vaškinę bazę statmenai
sustatykite dantis, suformuokite dirbtines dantenas bei visą kitą bazę.
3.
Primatuokite vaškinę protezo konstrukciją paciento burnoje, patikrinkite
kontaktinius taškus.
4.
Jei vaškinė konstrukcija tinkama, galutinai sumodeliuokite ir paruoškite ją
plastmasės polimerizavimui ir presavimui.
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Vaškas modeliavimui

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS!

-BASEWAX

PASTABA! Nenaudokite i-BASEWAX, jei pacientas yra alergiškas produktui ar jo
sudėtinėms dalims.
Prevencija:
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Rekomenduojama mūvėti apsaugines
pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

INSTRUCTION FOR USE

EN

INDICATIONS
⎯

For the construction of the wax rim (for the record of central
occlusion; for the selection of size and position of the anterior teeth)

⎯

For the construction of the wax denture with set artificial teeth (“try
in” patients’ mouth; to test occlusal contacts)

DESCRIPTION
Modelling wax is a pink thermoplastic plate made of dental wax. Modelling wax can
be easily softened over a flame, or otherwise, and modelled to the desired shape.
Upon cooling, the wax retains its shape with great dimensional stability and
excellent adhesiveness to the other dental materials involved.
INSTRUCTION FOR USE

WARNINGS AND PRECAUTIONS!
NOTE! Do not use i-BASEWAX if patient is allergic to product or to any of the
ingredients.
Prevention:
Wash hands thoroughly after handling. It is recommended to wear protective
gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
STORAGE
Keep tightly closed in dry well-ventilated place at 5-25°C. Protect from direct
sunlight and heat sources. The batch number should be quoted in all
correspondence. See packaging for batch and expiry date. Do not use after the
expiry date. Dispose of contents/container to as required by national regulatory
requirements. Keep out of the reach of children!
MANUFACTURERS RESPONSIBILITY
Our products have been developed for professional use in dentistry. As the
application of our products is beyond our control, the user is fully responsible for
the application. Of course, we guarantee the quality of our products in accordance
with the applied standards.
PACKAGING
500g, pink, regular

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje esant 525°C temperatūrai. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.
Partijos numeris turi būti nurodytas visoje korespondencijoje. Partijos numeris ir
galiojimo data nurodyti ant pakuotės. Nenaudoti produkto pasibaigus jo galiojimo
terminui. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus Laikyti
vaikams nepasiekiamoje vietoje!
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime
kontroliuoti kaip šis produktas naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą
atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname, produkto kokybės atitiktį
galiojantiems standartams.
PAKUOTĖ
REF WA125

Construction of the wax rim:
1.
Warm the wax plate and make a base on the patient’s dental plaster cast
model.
2.
Warm the other wax plate, twist the roller and press it on the top of the
alveolar bone ridge of the cast.
3.
Adjust manufactured wax rim by hot wax knife to match the occlusion
height.
4.
Place the manufactured wax rim into the patient's mouth, ask to clench
the wax rollers placed in the central occlusion position.
5.
Set the patient's central occlusion height.
6.
On clenched wax roller, mark the guidelines for teeth size and position
selection: anterior teeth and centre lines, position of canines, the smile
and rest lines.
Construction of wax denture with artificial teeth set:
1.
Warm the wax plate, apply to the patient’s dental plaster cast model.
2.
Model wax dental construction: set artificial teeth upright into wax base,
shape artificial gums and any other base.
3.
Try the wax dental construction in the patient's mouth, test occlusal
contacts.
4.
If wax construction fits well, finalize and prepare it for resin
polymerization and pressing.

REF WA125

LAIKYMAS
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INDIKACIJOS
⎯

Vaškinio velenėlio su okliuziniais voleliais gamybai (centinės
okliuzijos aukščio nustatymui; priekinių dantų dydžio ir vietos
parinkimui)

⎯

Vaškinės dantų protezo konstrukcijos su sustatytais dirbtiniais
dantimis suformavimui (primatavimui paciento burnoje; kontaktinių
taškų patikrinimui)

PRIVALUMAI
Vaškas modeliavimui yra rožinės spalvos termostatinė plokštelė, pagaminta iš
odontologinio vaško. Norima forma modeliuojama suminkštinus virš liepsnos ar
kitaip veikiant šiluma. Atvėsinus, vaškas išlaiko suteiktą formą, pasižymi dideliu
stabilumu ir puikiu sukibimu su kitomis dantų medžiagomis.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Vaškinio velenėlio gamyba:
1.
Pašildykite vaško plokštelę ir ant gipsinio paciento dantų atspaudų modelio
suformuokite bazę.
2.
Pašildykite kitą vaško plokštelę, susukitę volelį ir jį užspauskite ant
atspaudų alveolinio kaulo keteros viršūnės.
3.
Gautą vaškinį velenėlį su okliuziniais voleliais aplyginkite karštu vaško
peiliu, kad atitiktų sąkandžio aukštį.
4.
Pagamintą vaškinį velenėlį įdėkite į paciento burną, papašykite, kad
sukastų centrinės okliuzijos padėtyje esančius vaškinio velenėlio volelius.
5.
Nustatykite paciento centrinės okliuzijos aukštį.
6.
Ant sukąsto vaškinio velenėlio pažymėkite pagalbines linijas skirtas dantų
vietos ir dydžio parinkimui: priekinių dantų ir centro linijas, ilčių vietą,
šypsenos bei ramybės būsenos linijas.

500g, rožinis, įprastinis
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