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ZirClean™

Gel de Limpeza para Restaurações
INFORMAÇÕES GERAIS
ZirClean é um gel de limpeza adequado para limpeza não abrasiva das superfícies acondicionadas de
restaurações protéticas depois da prova intraoral. Consequentemente, ajuda a obter resultados fiáveis de
cimentação adesiva.1
Indicações de utilização:
ZirClean é um gel de limpeza extraoral de superfícies de restaurações pré-tratadas em cerâmica, zircónia e
metal, que foram contaminadas durante a prova intraoral.
Contraindicações:
• Se a técnica de trabalho estipulada não puder ser aplicada.
• Se a limpeza for realizada intraoralmente.
• Para a limpeza de restaurações que entraram em contacto com pastas à base de silicone.
Advertências:
• Pode causar queimaduras químicas.
• Não respire o fumo.
• Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água abundante e consulte um médico.
• Utilize roupas de proteção adequadas, luvas e proteção para os olhos e rosto.
• NÃO utilize ZirClean para acondicionar superfícies de esmalte ou dentina expostas.
• Podem ocorrer lesões se ZirClean permanecer em contacto com a pele ou durante um período de tempo
		 prolongado. Se ocorrer contacto com outros tecidos, enxague imediatamente com bastante água e por
		 vários minutos.
• No caso de resistência durante a dispensação, substitua a ponta e verifique novamente. Utilize apenas
		 pontas recomendadas.
• Não permita a ingestão de qualquer produto.
• Volte a tapar a seringa com a tampa luer lock.
• Este material e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.
Cuidados:
• Contaminação cruzada: O produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine os
		 acessórios utilizados ou contaminados. Não reutilize.
Precauções:
• A contaminação da restauração com saliva ou sangue deve ser absolutamente evitada após a
		 limpeza com ZirClean. Em caso de contaminação, todo o tratamento da restauração deve ser repetido.
• O Médico e o Assistente devem utilizar proteção ocular e luvas.
• Após a limpeza, o primer deve ser reaplicado em superfícies previamente salinizadas e acondicionadas.
• Ficha de Dados de Segurança disponível mediante solicitação.
• Ficha de Dados de Segurança disponível em www.Bisco.com.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
NOTA: Independentemente das restaurações terem sido ou não acondicionadas previamente, devem ser
limpas de acordo com o seguinte protocolo de limpeza.
Materiais não acondicionáveis (Zircónia, Compósito, Metal)
1. Faça a prova (para verificar a oclusão e o assento).
2. Após a prova, enxague bem a restauração com jato de água e seque com ar isento de óleo.
3. Remova a tampa do ZirClean, prenda firmemente a ponta e verifique o fluxo de material antes da
		aplicação.
4. Cubra todas as superfícies acondicionadas da restauração com uma camada de ZirClean. As
		 pontas são apenas de uso único; deite fora adequadamente antes de utilizar o material
		novamente.

5. Aguarde 20 segundos para que a ação de limpeza do ZirClean faça efeito, enxague bem com jato
		 de água e seque com ar isento de óleo.
6. Utilize um jato de areia na superfície interna de restauração (salvo se já tiver sido utilizado
		previamente)
7. Prepare a superfície de adesão da restauração com um primer adequado (como Z-PRIME™Plus*)
		 de acordo com as instruções do fabricante.
Materiais acondicionáveis (Dissilicato de Lítio, Porcelana Feldspática)
1. Faça a prova (para verificar a oclusão e o assento).
2. Após a prova, enxague bem a restauração com jato de água e seque com ar isento de óleo.
3. Remova a tampa do ZirClean, prenda firmemente a ponta e verifique o fluxo de material antes da
		aplicação.
4. Cubra todas as superfícies acondicionadas da restauração com uma camada de ZirClean. As
		 pontas são apenas de uso único; deite fora adequadamente antes de utilizar o material novamente.
5. Aguarde 20 segundos para que a ação de limpeza do ZirClean faça efeito, enxague bem com jato
		 de água e seque com ar isento de óleo.
6. Prepare a superfície de adesão da restauração com um primer adequado (como PORCELAIN
		 PRIMER*) de acordo com as instruções do fabricante.
HIGIENE: Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se a utilização de uma proteção
higiénica, para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento.
ELIMINAÇÃO: Consulte as Normas Comunitárias relacionadas com os resíduos perigosos. Na falta destas,
consulte as Normas Nacionais ou Regionais relacionadas com resíduos perigosos.
ARMAZENAMENTO: Conserve à temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F).
GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verifique serem
defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou
indiretos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da
responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O
utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.
* ZirClean e Z-PRIME são marcas comerciais da BISCO, Inc.
* O PORCELAIN PRIMER é fabricado pela BISCO, Inc.
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