
Informace o výrobku CrownCut
Řezačka na korunky se sintrovaným diamantem
Před použitím řezačky CrownCut si, prosím, důkladně přečtěte informace o výrobku.
Výrobce neručí za škody, které vznikly nedodržením těchto předpisů resp.následkem 
nesprávné manipulace.
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1. Oblasti použití řezačky CrownCut:
Řezačka na korunky CrownCut se může používat na řezání korunek z keramiky, kovů a oxidu 
zirkoničitého.
2. Doporučení pro použití:
1. Použití v ohebném kolenu s mikromotorem.
2. Ohebné koleno musí vydávat nejméně 50 ml chladicí vody za minutu. V případě pochybnosti je toto

třeba to zkontrolovat před použitím. Učinte opatření na ochranu před stříkaním.
3. Pracovní otáčky:

3.1. Počet pracovních otáček je v rozmezí 15.000 - 40.000 min-1. 
Kotouč se používá s mírným tlakem (0,5-2N).

3.2. V oblasti gingivy pracujte s otáčkami 15.000 - 20.000 min-1.
3.3. V jiných oblastech korunky (incizálně a okluzálně) můžete otáčky zvýšit až na 40.000 min-1, 

aby se s nástrojem dalo snadněji manipulovat.
4. Důležité: Je naprosto nutné, aby se řez provedl ve tvaru V do hloubky korunky. Řez je v horní části

širší než v hloubce. Kotouč jinak může zůstat vězet mezi oběma částmi korunky, může se našikmo
stočit a/nebo zlomit, když se pacient pohybuje. Řezačku na korunky, prosím, nepoužívejte k vybrušo-
vání korunky! (nebezpečí zlomu)

5. Řezačka na korunky se musí po každém použití ošetřit očistným kamenem. Bez čištění diamant ztrácí
na výkonnosti při broušení. Dodržujte, prosím, návod k použití, který je přiložený k očistnému kame-
nu.

6. Kotouč můžete používat na řezání korunek tak dlouho, dokud není příliš malý na to, aby ještě řezal.
3. Dezinfekce, čistění, sterilizace:
Před prvním použitím resp. po každém použití dezinfikujte CrownCut v dezinfekčním prostředku,
schváleném pro diamantové nástroje (certifikovaný Německou společností pro hygienu a mikrobiologii-
DGHM) podle předpisů příslušného výrobce.
Sterilizace se provede v autoklávu v podmínkách 134°C / 2,1bar / 5 min. resp. podle předpisů výrobce
přístroje. Přitom je třeba dodržet normy DIN EN 13060 a DIN EN 285 (balení sterilního zboží v souladu
s DIN EN 868) a zohlednit směrnice ústavu Robert-Koch-Institut část 7, E2 a E3.

Tento návod na použití najdete v následujících jazycích na naší webové stránce: www.nti.de
NL nizozemsky, GR řecky, H maďarsky, SK slovensky, FIN finsky, PL polsky, P portugalsky, SLO slovinsky,
DK dánsky, EST estonsky, LV lotyšsky, LT litovsky, S švédsky.
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