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ZirClean™

Restaureringsrenser
GENERELL INFORMASJON
ZirClean er en gelé som passer til ikke-slitende rensing av de faste overflatene til protese-restaurasjoner etter
intraorale tester. Den gir derfor pålitelige resultater på sementering som sitter.1
Bruksområder:
ZirClean er et ekstraoralt rensemiddel til forhåndsbehandlet keramikk, zirkonia og metalliske
restaureringsoverflater som er blitt kontaminert under intraoral testing.
Kontraindikasjoner:
• Hvis den fastsatte arbeidsmetoden ikke kan anvendes.
• Hvis rensing blir utført intraoralt.
• For rensing av restaurasjoner som er kommet i kontakt med silikonbaserte masser.
Advarsler:
• Kan forårsake kjemiske brannsår.
• Ikke pust inn dunsten.
• Hvis den kommer i kontakt med øynene, skyll øyeblikkelig med rikelig vann og oppsøk lege.
• Bruk egnede klær som beskytter, samt hansker og beskyttelse for øyner/ansikt.
• IKKE bruk ZirClean til etsning av eksponerte overflater av emalje eller dentin.
• Det kan oppstå skade hvis ZirClean blir værende på huden over lengre perioder. Hvis den kommer i
		 kontakt med annet vev, må du øyeblikkelig skylle med rikelige mengder
		 vann i flere minutter.
• Hvis det oppstår motstand under distribuering, skal du bytte ut tuppen og kontrollere på nytt. Bruk kun
		 anbefalte tupper.
• Produktene må ikke svelges.
• Sett luerlock-hetten på sprøyten igjen.
• Dette materialet og beholderen må avhendes som farlig avfall.
Advarsler:
• Krysskontaminering: Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Avhend brukt eller
		 kontaminert tilbehør. Ikke bruk på nytt.
Forholdsregler:
• Kontaminasjon av restaureringen med spytt eller blod må absolutt unngås etter rensing med ZirClean. I
		 tilfeller med kontaminasjon, må hele behandlingen av restaureringen gjøres på nytt.
• Operatøren og assistenten må bruke vernebriller og hansker.
• Etter rensing, må primeren anvendes på nytt til overflater som tidligere var silanisert og primet.
• Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig ved forespørsel.
• Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.Bisco.com
BRUKSANVISNING
MERK: Uavhengig av om restaurasjonene er blitt behandlet på forhånd eller ikke, bør de renses i henhold
til følgende renseprotokoll.
Ikke-etsende materialer (zirkonia, sammensetninger og metall)
1. Prøv inne i (for å sjekke lukking og passform).
2. Etter å ha prøvd inne i, rens restaureringen grundig med vannspray og tørk med luft som er fri for
		olje.
3. Fjern hetten fra ZirClean og fest tuppen godt, og bekreft at materialet kommer ut før den brukes.
4. Dekk alle faste overflater til restaureringen med et lag av ZirClean. Tupper er kun til engangsbruk
		 – pass på å kvitte deg med dem på riktig måte før du bruker materialet på nytt.

5.
		
6.
7.
		

Tillat 20 sekunder for at renseprosessen til ZirClean skal virke, rens deretter grundig med
vannspray og tørk med luft som er fri for olje.
Sandblås indre overflate av restaurasjonen (så sant restaureringen ikke har blitt sandblåst tidligere)
Prime den faste overflaten til restaureringen med en passende primer (som f.eks Z-PRIME™ Plus*)
i henhold til instruksjonene fra produsenten.

Etsende materialer (litiumdisilikat, feltspatporselen)
1. Prøv inne i (for å sjekke lukking og passform).
2. Etter å ha prøvd inne i, rens restaureringen grundig med vannspray og tørk med luft som er fri for
		olje.
3. Fjern hetten fra ZirClean og fest tuppen godt, og bekreft at materialet kommer ut før den brukes.
4. Dekk alle faste overflater til restaureringen med et lag av ZirClean. Tupper er kun til engangsbruk
		 – pass på å kvitte deg med dem på riktig måte før du bruker materialet på nytt.
5. Tillat 20 sekunder for at renseprosessen til ZirClean skal virke, rens deretter grundig med
		 vannspray og tørk med luft som er fri for olje.
6. Prime den faste overflaten til restaureringen med en passende primer (som f.eks.
		 PORCELAIN PRIMER*) i henhold til instruksjonene fra produsenten.
HYGIENE: Sett luerlock-hetten på sprøytene igjen. Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk
beskyttelsestildekning under behandlingen for å unngå kontaminering av sprøytene.
AVHENDING: Referer til kommunale forskrifter vedrørende avhending av farlig avfall. Hvis disse ikke finnes,
referer til nasjonale eller regionale forskrifter vedrørende avhending av avfall.
OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTI: BISCO, Inc. vil erstatte produkter som er bevist å være mangelfulle. BISCO, Inc. tar ikke ansvar
for eventuelle skader eller tap, enten direkte eller indirekte, som oppstår som følge av bruk eller manglende
evne til å bruke produktet som beskrevet. Før produktet tas i bruk, er det brukerens ansvar å vurdere om
produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med dette.
* ZirClean og Z-PRIME er varemerker til BISCO, Inc.
* PORCELAIN PRIMER er produsert av BISCO, Inc.
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Basert på sammenligning med ubehandlede prøver
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