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ZirClean™

Restorasyon Temizleyici
GENEL BİLGİ
ZirClean, intraoral denemeden sonra protez restorasyonların yapıştırma yüzeylerinin aşındırıcı olmayan
temizliği için uygun bir temizleme jelidir. Sonuç olarak, güvenilir yapıştırıcı sementasyon sonuçlarının elde
edilmesine yardımcı olur.1
Kullanım Talimatları:
ZirClean, intraoral denemede kontamine olmuş önceden işlenmiş seramik, zirkonya ve metal restorasyon
yüzeylerinin ekstraoral temizleyicisidir.
Kontrendikasyonlar:
• Öngörülen çalışma tekniği uygulanamazsa.
• Temizlik intraoral olarak yapılırsa.
• Silikon bazlı macunlarla temas eden restorasyonların temizlenmesi için.
Uyarılar:
• Kimyasal yanıklara neden olabilir.
• Dumanları solumayın.
• Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
• Uygun koruyucu giysi, eldiven ve göz / yüz koruması kullanın.
• Açık mine veya dentin yüzeylerini aşındırmak için ZirClean’ı KULLANMAYIN.
• ZirClean’ın ciltte veya uzun bir süre kalmasına izin verilirse yaralanma meydana gelebilir. Diğer dokularla
		 temas oluşursa, hemen bol miktarda su Ile birkaç dakika durulayın.
• Dağıtım sırasında direnç karşılanırsa, ucu değiştirin ve tekrar kontrol edin. Sadece önerilen ipuçlarını
		 kullanın.
• Herhangi bir ürünün yutulmasına izin vermeyin.
• luer kilit kapağı ile yeniden kapak şırıngası.
• Bu malzeme ve kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.
Dikkat:
• Çapraz bulaşma: Ürün, bir kerelik kullanım için tasarlanmış öğeler içerebilir. Kullanılmış veya kontamine
		 olmuş aksesuarları atın. Tekrar kullanmayın.
Önlemler:
• ZirClean ile temizlendikten sonra, restorasyonun tükürük veya kanla kontamine olmasından kesinlikle
		 kaçınılmalıdır. Kirlenme durumunda, restorasyonun tüm tedavisi tekrarlanmalıdır.
• Koruyucu gözlük ve eldivenler operatör ve asistan tarafından giyilmelidir.
• Temizlendikten sonra astar, daha önce tuzlanmış ve astarlanmış yüzeylere tekrar uygulanmalıdır.
• Güvenlik bilgi formu istek üzerine temin edilebilir.
• Güvenlik bilgi formu www.Bisco.com adresinde mevcuttur.
KULLANIM İÇİN TALİMATLAR
NOTE: Restorasyonların önceden yapılandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın, aşağıdaki temizlik
protokolüne göre temizlenmelidir.
Asitlenmeyen Malzemeler (Zirkonya, Kompozit, Metal)
1. İçeri girin (tıkanıklığı ve uyumu kontrol etmek için).
2. Deneyin ardından, su spreyi ile restorasyonu iyice durulayın ve yağsız hava ile kurutun.
3. ZirClean’ın kapağını çıkarın, ucu sağlam bir şekilde takın ve uygulama öncesinde malzemenin
		 akışını doğrulayın.
4. Restorasyonun tüm bağlı yüzeylerini bir ZirClean tabakası ile örtün. Uçlar sadece tek kullanımlıktır;
		 Malzemeyi tekrar kullanmadan önce uygun şekilde attığınızdan emin olun.
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ZirClean’ın temizleme hareketinin etkili olması için 20 saniye bekleyin, ardından su spreyi ile iyice
durulayın ve yağsız hava ile kurutun.
Restorasyonun iç yüzeyi kumlanır (restorasyon daha önce kumlama yapılmadıkça)
Restorasyonun yapıştırma yüzeyini, üreticinin talimatlarına uygun bir primer (Z-PRIME ™ Plus *
gibi) ile astarlayın.

Asitlenen Malzemeler (Lityum Disilikat, Feldspathic Porselen)
1. . İçeri girin (tıkanıklığı ve uyumu kontrol etmek için).
2. Deneyin ardından, su spreyi ile restorasyonu iyice durulayın ve yağsız hava ile kurutun.
3. ZirClean’ın kapağını çıkarın, ucu sağlam bir şekilde takın ve uygulama öncesinde malzemenin
		 akışını doğrulayın.
4. Restorasyonun tüm bağlı yüzeylerini bir ZirClean tabakası ile örtün. Uçlar sadece tek kullanımlıktır;
		 Malzemeyi tekrar kullanmadan önce uygun şekilde attığınızdan emin olun.
5. ZirClean’ın temizleme hareketinin etkili olması için 20 saniye bekleyin, ardından su spreyi ile iyice
		 durulayın ve yağsız hava ile kurutun.
6. Restorasyonun yapıştırma yüzeyini, üreticinin talimatlarına uygun bir primer (PORCELAIN
		 PRIMER * gibi) ile astarlayın.
HİJYEN: Luer kilit kapağı ile yeniden kapama şırıngaları. Tedavi sırasında şırıngaların kontaminasyonunu
önlemek için yaygın olarak kullanılan hijyenik koruyucu kaplamanın kullanılması tavsiye edilir.
IMHA ETME: Tehlikeli atıklarla ilgili topluluk hükümlerine başvurunuz. Onların yokluğunda, tehlikeli atıklarla
ilgili ulusal veya bölgesel hükümlere başvurunuz.
DEPOLAMA: Oda sıcaklığında muhafaza ediniz (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTİ: BISCO, Inc., kusurlu olduğu kanıtlanmış ürünleri değiştirme sorumluluğunu kabul eder.
BISCO, Inc., açıklandığı şekilde kullanımı veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç
olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce, ürünün
kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, onunla ilgili tüm risk ve
yükümlülükleri üstlenir.
* ZirClean ve Z-PRIME BISCO, Inc. tescilli ürünüdür.
* PORCELAIN PRIMER BISCO, Inc. tarafından üretilir.
1
Based on comparison to untreated samples
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