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ZirClean™

Restauraatioiden puhdistusaine
YLEISTIETOJA
ZirClean on puhdistusgeeli, joka sopii proteettisten töiden sidospintojen hankaamattomaan puhdistukseen
suunsisäisen sovituksen jälkeen. Se auttaa myös saamaan luotettavat kiinnityssementin tulokset.1
Käyttöindikaatiot:
ZirClean on suun ulkopuolella käytettävä puhdistusaine esi-käsitellystä keramiasta, zirkoniumista tai
metallista valmistettujen restauraatioiden pinnoille, jotka ovat kontaminoituneet suunsisäisen sovituksen
aikana.
Vasta-aiheet:
• Jos esitettyä työskentelymenetelmää ei voi käyttää.
• Jos puhdistaminen suoritetaan suunsisäisesti.
• Sellaisten restauraatioiden puhdistus, jotka ovat olleet kontaktissa silikonipohjaisten tahnojen kanssa.
Varoitukset:
• Voi syövyttää ihoa.
• Älä hengitä aineen höyryjä.
• Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hanki lääkinnällistä apua.
• Käytä sopivia suojavarusteita, hansikkaita ja silmä-/kasvosuojaimia.
• ZirClean EI SAA käyttää paljastuneiden hammaskiille- tai dentiinipintojen etsaukseen.
• Jos ZirClean annetaan jäädä iholle tai limakalvolle pitkäksi aikaa, se voi vahingoittua. Mikäli muut
		kudokset joutuvat kosketuksiin tuotteen kanssa, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä useiden
		 minuuttien ajan.
• Jos vastusta esiintyy levittämisen aikana, vaihda kärki uuteen ja tarkista virtaus uudestaan. Käytä vain
		 suositeltuja kärkiä.
• Mitään tuotteista ei saa niellä.
• Aseta ruiskun luer lock -tulppa uudestaan paikalleen.
• Tämä materiaali ja sen säiliö täytyy hävittää vaarallisena jätteenä.
Huomio:
• Ristikontaminaatio: Tuotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu kertakäyttöön. Hävitä käytetyt tai
		 kontaminoituneet lisävarusteet. Älä käytä uudelleen.
Varotoimet:
• Restauraation sylki- tai verikontaminaatiota täytyy ehdottomasti välttää ZirClean puhdistamisen
		 jälkeen. Jos kontaminaatio tapahtuu, täytyy koko restauraatiokäsittely suorittaa uudelleen.
• Käyttäjän ja avustajan pitäisi käyttää silmäsuojaimia sekä suojakäsineitä.
• Puhdistamisen jälkeen esikäsittelyainetta täytyy laittaa uudelleen pinnoille, jotka aiemmin.
• Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
• Käyttöturvallisuustiedote löytyy sivustolta www.Bisco.com
KÄYTTÖOHJEET
HUOMAUTUS: Riippumatta siitä, onko restauraatiot käsitelty etukäteen, ne on puhdistettava seuraavalla
menetelmällä.
Ei-etsattavat materiaalit (zirkonium, yhdistelmämuovi, metalli)
1. kokeilu (okkluusion ja istuvuuden tarkistamiseksi).
2. kokeilun jälkeen huuhtele restauraatio huolellisesti vesisuihkulla ja kuivaa öljyttömällä ilmalla.
3. Ennen käyttöä irrota ZirClean tulppa, kiinnitä kärki tukevasti ja varmista materiaalin virtaus.
4. Peitä kaikki restauraation sidostuspinnat ZirClean-kerroksella. Kärjet ovat kertakäyttöisiä. Hävitä
		 ne asianmukaisesti ennen materiaalin käyttöä seuraavan kerran.

5.
		
6.
7.
		

Odota 20 sekuntia, että ZirClean puhdistava vaikutus toimii ja sitten huuhtele kohde huolellisesti
vesisuihkulla ja kuivaa öljyttömällä ilmalla.
Hiekkapuhalla restauraation sisäpinta (paitsi jos restauraatio on aiemmin hiekkapuhallettu)
Valmistele restauraation sidostuspinta sopivalla esikäsittelyaineella (kuten Z-PRIME™Plus*)
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Etsattavat materiaalit (litiumdisilikaatti, maasälpäposliini)
1. kokeilu (okkluusion ja istuvuuden tarkistamiseksi).
2. kokeilun jälkeen huuhtele restauraatio huolellisesti vesisuihkulla ja kuivaa öljyttömällä ilmalla.
3. Ennen käyttöä irrota ZirClean tulppa, kiinnitä kärki tukevasti ja varmista materiaalin virtaus.
4. Peitä kaikki restauraation sidostuspinnat ZirClean-kerroksella. Kärjet ovat kertakäyttöisiä. Hävitä ne
		 asianmukaisesti ennen materiaalin käyttöä seuraavan kerran.
5. Odota 20 sekuntia ZirClean puhdistavaa vaikutusta ja huuhtele sitten kohde huolellisesti
		 vesisuihkulla ja kuivaa öljyttömällä ilmalla.
6. Valmistele restauraation sidostuspinta sopivalla esikäsittelyaineella (kuten PORCELAIN PRIMER*)
		 valmistajan ohjeiden mukaisesti.
HYGIENIA: Aseta ruiskujen luer lock -tulppa uudestaan paikalleen. On suositeltavaa käyttää yleisesti
saatavilla olevaa hygieniasuojausta ruiskujen kaiken kontaminoitumisen välttämiseksi hoidon aikana.
HÄVITTÄMINEN: Noudata vaarallisen jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos niitä ei
ole, noudata vaarallisen jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.
SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).
TAKUU: BISCO Inc. hyväksyy vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa
mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden
kuvauksen vastaisesta käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla
on ennen käyttöä päättää tuotteiden sopivuudesta aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä omaksuu kaikki asiaan
liittyvät riskit ja vastuut.
* ZirClean ja Z-PRIME ovat BISCO, Inc.:n tavaramerkkejä
* PORCELAIN PRIMER on BISCO, Inc.:n valmistama
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Perustuu vertailuun käsittelemättömien näytteiden kanssa
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