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ZirClean™

Restaureringsrensemiddel
GENERELLE OPLYSNINGER
ZirClean er en rengøringsgel, der er egnet til ikke-slibende rengøring af bindingsoverfladerne ved faste
restaureringer efter intraoral afprøvning. Det bidrager derfor til at opnå pålidelige resultater ved adhæsiv
cementering.1
Indikationer for brug:
ZirCleaner et ekstraoralt rensemiddel til forbehandling af overfladen på keramiske-, zirkoniumoxid- og
metalrestaureringer, der er blevet kontamineret under intraoral afprøvning.
Kontraindikatione:
• Hvis den angivne arbejdsteknik ikke kan anvendes.
• Hvis rengøringen udføres intraoralt.
• Til rengøring af restaureringer, som er kommet i kontakt med silikonebaseret pasta.
Advarsler:
• Kan forårsage kemisk forbrænding.
• Undlad at indånde dampene.
• Ved kontakt med øjnene skal der straks skylles grundigt med vand og søges lægehjælp.
• Brug passende beskyttelsestøj, -handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
• ANVEND IKKE ZirClean til at ætse blotlagte emalje- eller dentinoverflader.
• Der kan opstå personskade, hvis ZirClean forbliver på huden eller sidder i længere tid. Hvis der opstår
		 kontakt med andet væv, skal der straks skylles med rigeligt vand i flere minutter.
• Hvis der mærkes modstand under doseringen, skal spidsen udskiftes og kontrolleres igen. Anvend kun
		 anbefalede spidser.
• Vær omhyggelig med, at produktet ikke indtages.
• Sæt luer lock-hætten på sprøjten igen.
• Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
Forsigtighedsregler:
• Krydskontaminering: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Brugt eller
		 kontamineret tilbehør skal bortskaffes. Må ikke genbruges.
Precautions:
• Kontaminering af restaureringen med spyt eller blod skal for enhver pris undgås efter rengøring med
		ZirClean. I tilfælde af kontaminering skal hele behandlingen af restaureringen gentages.
• Operatøren og assistenten bør bruge beskyttelsesbriller.
• Efter rengøringen skal primeren endnu engang påføres på overflader, som tidligere blev behandlet med
		 saltvand og primet.
• Sikkerhedsdatablad fås på anmodning.
• Sikkerhedsdatablad fås på www.Bisco.com
BRUGSANVISNING
BEMÆRK: Uanset om restaureringerne er blevet forbehandlet på forhånd, skal de rengøres i henhold til
følgende rengøringsprotokol.
Materialer som ikke kan ætses (zirconiaoxid, komposit, metal)
1. Afprøvning (for at kontrollere, om der er okklusion og for tilpasning).
2. Efter afprøvningen skylles restaureringen grundigt med vandspray og tørres med oliefri luft.
3. Tag hætten af ZirClean, fastgør spidsen omhyggeligt, og kontrollér materialeflowet inden
		anvendelse.
4. Dæk alle bondede overflader af restaureringen med et lag ZirClean. Spidser er kun til
		 engangsbrug. Sørg for at bortskaffe dem på forsvarlig vis, inden du bruger materialet igen.

5. Lad der gå 20 sekunder, så rengøringen med ZirClean kan få virkning, og skyl derpå omhyggeligt
		 med vandspray, og tør med oliefri luft.
6. Sandblæs den indvendige restaurationsoverflade (medmindre restaureringen tidligere er blevet
		sandblæst)
7. Overfladen påføres en egnet primer (f.eks. Z-PRIME™Plus*) i henhold til producentens
		anvisninger.
Materialer der kan ætses (lithium-disilikat, feldspatholdigt porcelæn)
1. Afprøvning (for at kontrollere, om der er okklusion og for tilpasning).
2. Efter afprøvningen skylles restaureringen grundigt med vandspray og tørres med oliefri luft.
3. Tag hætten af ZirClean, fastgør spidsen omhyggeligt, og kontrollér materialeflowet inden
		anvendelse.
4. Dæk alle bondede overflader af restaureringen med et lag ZirClean. Spidser er kun til engangsbrug.
		 Sørg for at bortskaffe dem på forsvarlig vis, inden du bruger materialet igen.
5. Lad der gå 20 sekunder, så rengøringen med ZirClean kan få virkning, og skyl derpå omhyggeligt
		 med vandspray, og tør med oliefri luft.
6. Overfladen påføres en egnet primer (f.eks. PORCELAIN PRIMER*) i henhold til producentens
		anvisninger.
HYGIEJNE: Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available hygienic protective covering
to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended.
BORTSKAFFELSE: Refer to community provisions relating to hazardous waste. In their absence, refer to national or
regional provisions relating to hazardous waste.
OPBEVARING: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte.
BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte, som følge af brug
af eller manglende evne til at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre,
at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko
forbundet dermed.
* ZirClean og Z-PRIME er varemærker tilhørende BISCO, Inc.
* PORCELAIN PRIMER er fremstillet af BISCO, Inc.
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