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ZirClean™

Restauratiereiniger
ALGEMENE INFORMATIE
ZirClean is een reinigende gel die geschikt is voor niet-schurende reiniging van de hechtoppervlakken van
prothetische restauraties na intraorale try-in. Het levert betrouwbare resultaten op het gebied van hechtend
cementeren.1
Indicaties voor gebruik:
ZirClean is een extraorale reiniger van voorbehandelde restauratieoppervlakken vervaardigd uit keramiek,
zirkonium en metaal die tijdens intraorale try-in zijn gecontamineerd.
Contra-indicaties:
• Als de gestipuleerde werkingstechniek niet kan worden toegepast.
• Als de reiniging intraoraal wordt uitgevoerd.
• Voor de reiniging van restauraties die in contact zijn gekomen met siliconengebaseerde pasta’s.
Waarschuwingen:
• Kan chemische brandwonden veroorzaken.
• Dampen niet inademen.
• In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen.
• Geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming dragen.
• ZirClean NIET gebruiken voor het etsen van blootliggende glazuur- of dentineoppervlakken.
• Als ZirClean gedurende langere tijd op de huid achterblijft, kan dit letsel veroorzaken. Contact met andere
		 weefsels: spoel onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water af.
• Als u weerstand ondervindt bij het doseren, vervangt u de tip en controleert u opnieuw. Gebruik
		 uitsluitend de aanbevolen tips.
• Zorg dat het product niet wordt ingeslikt.
• Sluit spuit weer af met de Luer-lockdop.
• Dit materiaal en de container ervan moeten als gevaarlijk afval worden weggegooid.
Aandachtspunten:
• Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Gebruikte of
		 verontreinigde accessoires afvoeren. Niet hergebruiken.
Voorzorgsmaatregelen:
• Contaminatie van de restauratie met speeksel of bloed moet volledig worden vermeden na reiniging met
		ZirClean. In geval van contaminatie moet de hele behandeling van de restauratie worden herhaald.
• De gebruiker en de assistent moeten een bril en handschoenen dragen.
• Na reiniging moet de primer opnieuw worden aangebracht op oppervlakken die eerder met een
		 zoutoplossing en primer zijn behandeld.
• Op aanvraag zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.
• Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.Bisco.com
GEBRUIKSAANWIJZING
OPMERKING: Ongeacht of de restauraties van tevoren wel of niet zijn geconditioneerd, moeten ze worden
gereinigd aan de hand van het volgende reinigingsprotocol.
Niet-eetbare materialen (zirkonium, composiet, metaal)
1. Try-in (om occlusie en pasvorm te controleren).
2. De restauratie na try-in grondig spoelen met sproeiwater en drogen met olievrije lucht.
3. De dop van ZirClean verwijderen, de tip stevig vastzetten en het vloeien van het materiaal
		 controleren alvorens het aan te brengen.
4. Alle hechtoppervlakken van de restauratie bedekken met een laagje ZirClean. Tips zijn voor
		 eenmalig gebruik; op gepaste wijze weggooien alvorens het materiaal weer te gebruiken.

5.
		
6.
7.
		

ZirClean 20 seconden laten inwerken en dan grondig spoelen met sproeiwater en drogen met
olievrije lucht.
Intern oppervlak van restauratie polijsten (tenzij de restauratie al eerder is gepolijst).
Het hechtoppervlak van de restauratie met een geschikte primer (zoals Z-PRIMEª Plus*)
behandelen volgens de instructies van de fabrikant.

Eetbare materialen (lithiumdisilicaat, veldspaatporselein)
1. Try-in (om occlusie en pasvorm te controleren).
2. De restauratie na try-in grondig spoelen met sproeiwater en drogen met olievrije lucht.
3. De dop van ZirClean verwijderen, de tip stevig vastzetten en het vloeien van het materiaal
		 controleren alvorens het aan te brengen.
4. Alle hechtoppervlakken van de restauratie bedekken met een laagje ZirClean. Tips zijn voor
		 eenmalig gebruik; op gepaste wijze weggooien alvorens het materiaal weer te gebruiken.
5. ZirClean 20 seconden laten inwerken en dan grondig spoelen met sproeiwater en drogen met
		 olievrije lucht.
6. Het hechtoppervlak van de restauratie met een geschikte primer (zoals PORCELAIN PRIMER*)
		 behandelen volgens de instructies van de fabrikant.
HYGIËNE: Recap spuiten met de Luer Lock cap. Gebruik van algemene hygiëne beschermingsmaterialen
om contaminatie van de spuit tijdens behandelingen te voorkomen wordt aangeraden.
AFVOER: Recap spuiten met de Luer Lock cap. Gebruik van algemene hygiëne beschermingsmaterialen om
contaminatie van de spuit tijdens behandelingen te voorkomen wordt aangeraden.
OPSLAG: Bewaar op kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIE: BISCO, Inc. erkent zijn verantwoordelijkheid om producten te vervangen wanneer deze
bewezen defect zijn. BISCO, Inc. accepteert geen verantwoordelijkheid voor enigerlei schade of verlies,
direct of indirect, voortkomend uit het gebruik van of het onvermogen van het gebruik van de producten als
beschreven. Voor gebruik, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen of het product
geschikt is voor het bedoelde gebruik. De gebruik neemt hierbij alle bijbehorende verantwoordelijkheid en
risico’s.
* ZirClean en Z-PRIME zijn handelsmerken van BISCO, Inc.
* PORCELAIN PRIMER wordt vervaardigd door BISCO, Inc.
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