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ZirClean™

Restoration Cleaner
ALLMÄN INFORMATION
ZirClean är en rengöringsgel avsedd för icke abrasiv rengöring av ytor på protetiska ersättningar som ska
bondas, efter intraoral inprovning. Följaktligen hjälper den till att uppnå pålitliga cementeringsresultat.1
Användningsområden:
ZirClean är ett extraoralt rengöringsmedel för ytorna på förbehandlade keram-, zirkonium- och
metallersättningar som har kontaminerats vid intraoral inprovning.
Kontraindikationer:
• Om den föreskrivna arbetstekniken inte kan tillämpas.
• Om rengöring utförs intraoralt.
• För rengöring av ersättningar som har kommit i kontakt med silikonbaserade pastor.
Varningar:
• Kan orsaka kemiska brännskador.
• Andas inte in ångor.
• Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare.
• Använd lämpliga skyddskläder, handskar och ögon-/ansiktsskydd.
• ANVÄND INTE ZirClean för att etsa synliga emalj- och dentinytor.
• Skada kan uppstå om ZirClean får kvarstanna på hud under en längre tid. Vid kontakt med andra
		 vävnader, skölj omedelbart med rikligt med vatten under flera minuter.
• Om ett flödesmotstånd föreligger vid dispensering, byt kanyl och kontrollera igen. Använd endast
		 rekommenderade kanyler.
• Tillse att ingen produkt nedsväljs.
• Återförslut sprutan med ‘’luer lock” korken.
• Produkten, både material och förpackning, måste slängas som farligt avfall.
Observanda:
• Kors-kontamination: Produkten kan innehålla delar som är avsedda för engångsanvändning. Släng
		 använda eller kontaminerade tillbehör. Återanvänd inte.
Försiktighetsåtgärder:
• Kontamination av ersättningen med saliv eller blod måste absolut undvikas efter rengöring med ZirClean.
		 Om kontamination uppstår, måste hela behandlingen av ersättningen upprepas.
• Skyddsglasögon och handskar bör användas av operatör och assistent.
• Efter rengöring, måste primer återappliceras på ytor som tidigare silaniserats och primerbehandlats.
• Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
• Säkerhetsdatablad finns på www.Bisco.com
BRUKSANVISNING
OBS: Oberoende av om ersättningarna har förbehandlats eller inte, ska de rengöras enligt följande
rengöringsprotokoll.
Icke-etsbara material (zirkonium, komposit, metall)
1. Inprovning (för att kontrollera ocklusion och passform).
2. Efter inprovning, spola noggrant ersättningen med vattenspray och torka med oljefri luft.
3. Avlägsna korken på ZirClean-sprutan, montera kanylen på ett säkert sätt och kontrollera att gel
		 lätt kan pressas fram före användning.
4. Täck alla bindningsytor på ersättningen med ett lager ZirClean. Kanyler är endast för
		 engångsbruk. Tillse att de handhas på rätt sätt innan du använder materialet igen.
5. Låt ZirClean verka i 20 sekunder för att erhålla rengöringseffekt, spola därefter noggrant med
		 vattenspray och torka med oljefri luft.

6. Sandblästra ersättningens interna ytor (om inte ersättningen tidigare har sandblästrats)
7. Applicera primer på ersättningens bindningsytor med en lämplig primer (såsom Z-PRIME™Plus*)
		 i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Etsbara material (litiumdisilikat, fältspatsporslin)
1. Inprovning (för att kontrollera ocklusion och passform).
2. Efter inprovning, spola noggrant ersättningen med vattenspray och torka med oljefri luft.
3. Avlägsna korken på ZirClean-sprutan, montera kanylen på ett säkert sätt och kontrollera att gel lätt
		 kan pressas fram före användning.
4. Täck alla bindningsytor ytor på ersättningen med ett lager ZirClean. Kanyler är endast för engångsbruk.
		 Tillse att de handhas på rätt sätt innan du använder materialet igen.
5. Låt ZirClean verka i 20 sekunder för att erhålla rengöringseffekt, spola därefter noggrant med
		 vattenspray och torka med oljefri luft.
6. Applicera primer på ersättningens bindningsytor med en lämplig primer (såsom PORCELAIN
		 PRIMER*) i enlighet med tillverkarens anvisningar.
HYGIEN: Återförslut sprutan med ‘’luer lock” korken. Användning av vanligen förekommande hygieniska
skyddshöljen rekommenderas för att undvika all kontamination av sprutan under behandlingen.
AVFALLSHANTERING: Se lokala föreskrifter för avfallshantering av farligt avfall. I frånvaro av sådana se
nationella eller regionala föreskrifter för farligt avfall.
FÖRVARING: Förvaras i rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIER: BISCO, Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. BISCO, Inc.
påtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som
följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att
bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk
och ansvarsskyldighet.
* ZirClean och Z-PRIME är varumärken som tillhör BISCO, Inc.
* PORCELAIN PRIMER tillverkas av BISCO, Inc.
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Baserat på jämförelse med obehandlade prover
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