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INTRAORALE REPARATIESET
Z-PRIME™* Plus, PORCELAIN PRIMER*, PORCELAIN BONDING RESIN*,

OPAQUER*, PORCELAIN ETCHANT* (9,5% HF), BARRIER GEL*

Indicaties voor gebruik:
1. Reparatie van porselein- en lithiumdisilicaatrestauraties.
2. Reparatie van metaal-porselein- of zirkonium-/aluminarestauraties.
3. Reparatie van oude of indirecte composietrestauraties.

Waarschuwingen:
 • Gebruik dit product niet voordat u deze instructies goed hebt gelezen en begrepen.
 • Waterstoffluoridezuur is een zeer krachtig en agressief chemisch middel. Het is zeer irriterend voor ogen en weefsel. Als  
  het zuur per ongeluk in een oog spat, moet gedurende 15 minuten met een ruime hoeveelheid water worden gespoeld en  
  onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Waterstoffluoridezuur geeft ook een damp af die de luchtwegen irriteert.  
  Langdurige inademing van dampen is gevaarlijk en kan schade veroorzaken. Grote voorzichtigheid is geboden om de  
  patiënt, gebruiker en assistent te beschermen. Deze personen moeten oogbescherming dragen. De gebruiker en assistent  
  moeten beschermende handschoenen dragen. Bij intraorale porseleinreparaties moet rubberdamisolatie worden toegepast.
 • GEEN PORCELAIN ETCHANT gebruiken voor het etsen van blootliggende glazuur- of dentineoppervlakken.
 • Er kan letsel ontstaan als PORCELAIN ETCHANT gedurende langere tijd op huid of mucosa blijft. Contact met andere  
  weefsels: gemorst etsmiddel onmiddellijk gedurende enkele minuten afspoelen met een ruime hoeveelheid water.
 • Controleer de uitstroom van etsmiddel alvorens het intraoraal aan te brengen. Als u weerstand voelt, vervangt u de tip en  
  controleert u opnieuw. Gebruik alleen aanbevolen tips.
 • Voorkom dat producten kunnen worden ingeslikt.
 • Plaats de luerlockdop terug op de spuit. Het gebruik van een hygiënische beschermhoes ter voorkoming van besmetting  
  van de spuitjes gedurende de behandeling wordt geadviseerd.
 • Z-PRIME Plus en PORCELAIN PRIMER zijn zeer brandbaar.

Pas op:
 • Kruisbesmetting: Het product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Gooi gebruikte of besmette 
  eenheidsdoses van componenten en accessoires weg. Niet reinigen, desinfecteren of hergebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:
 • Z-PRIME Plus, PORCELAIN BONDING RESIN en OPAQUER zijn lichtgevoelige materialen. Gebruik producten direct na  
  afgifte of bescherm ze tegen omgevingslicht.
 • Besmetting met speeksel, bloed of water dient te worden vermeden tijdens deze procedures.
 • Vermijd contact met de huid. Niet-gepolymeriseerde harsen kunnen bij daarvoor gevoelige personen sensibilisatie  
  veroorzaken. In geval van contact dient de huid met water en zeep te worden gewassen.
 • Zie het etiket van de verschillende componenten voor specifieke vervaldatums.

TECHNISCHE INFORMATIE
OPAQUER:
Bij kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F)
 Verwerkingstijd: Minimaal 30 sec
 Uithardingstijd: Maximaal 2 min 45 sec

GEBRUIKSAANWIJZING
Reparatie van porselein- en lithiumdisilicaatrestauraties:
 1. Isoleer het reparatiegebied.
 2. Verwijder het glazuur en slijp het porselein rond het reparatiegebied schuin af (45 graden).
 3. Breng BARRIER GEL aan op gingivaweefsel dat kan worden geëxposeerd, of op porselein om gebieden te beschermen  
  waar etsen niet gewenst is.
 4. Verwijder de dop van het PORCELAIN ETCHANT, bevestig de doseertip zodat deze goed vastzit, en controleer de 
  uitstroom van het etsmiddel alvorens het intraoraal aan te brengen. Breng gedurende 90 seconden PORCELAIN  
  ETCHANT (9,5% HF) aan op het droge porseleinoppervlak. Houd de etslocatie tijdens de gehele procedure in het oog.  
  Zuig het PORCELAIN ETCHANT af, spoel vervolgens met een ruime hoeveelheid water en laat aan de lucht drogen. Het  
  geëtste oppervlak moet er dof en berijpt uitzien (als porselein er wit/krijtachtig uitziet, gaat u met een vochtig microborsteltje  
  over het porselein om zout en etsresten te verwijderen, vervolgens spoelen en drogen).
  NB: Als alternatief voor het etsen met waterstoffluoridezuur kan porselein worden gezandstraald of geschuurd met een  
  grove diamantboor.
 5. Breng 1 laag PORCELAIN PRIMER op het geëtste porseleinoppervlak aan en laat dit 30 seconden rusten. Drogen met  
  een luchtspuit.
 6. Breng een dunne laag PORCELAIN BONDING RESIN op het reparatiegebied aan. Verdeel het composiet gelijkmatig over  
  het oppervlak en hardt het uit met licht.

Reparatie van metaal-porselein- of zirkonium-/aluminarestauraties:
 1. Isoleer het reparatiegebied.
 2. Verwijder het glazuur en slijp het porselein rond het reparatiegebied schuin af (45°).
 3. Breng BARRIER GEL aan op gingivaweefsel dat kan worden geëxposeerd, of op porselein om gebieden te beschermen  
  waar etsen niet gewenst is.



 4. Verwijder de dop van het PORCELAIN ETCHANT, bevestig de doseertip zodat deze goed vastzit, en controleer de uitstroom  
  van het etsmiddel alvorens het intraoraal aan te brengen. Breng gedurende 90 seconden PORCELAIN ETCHANT 
  (9,5% HF) aan op het droge porseleinoppervlak. Houd de etslocatie tijdens de gehele procedure in het oog. Zuig het  
  PORCELAIN ETCHANT af, spoel vervolgens met een ruime hoeveelheid water en laat aan de lucht drogen. Het geëtste  
  oppervlak moet er dof en berijpt uitzien (als porselein er wit/krijtachtig uitziet, gaat u met een vochtig microborsteltje over het  
  porselein om zout en etsresten te verwijderen, vervolgens spoelen en drogen).
  NB: Als alternatief voor het etsen met waterstoffluoridezuur kan porselein worden gezandstraald of geschuurd met een  
  grove diamantboor.
 5. Breng 1 laag PORCELAIN PRIMER op het geëtste porseleinoppervlak aan en laat dit 30 seconden rusten. Drogen met  
  een luchtspuit.
 6. Breng 1 laag Z-PRIME Plus op het geëxposeerde metaal/zirkonium/alumina aan en droog met een luchtspuit gedurende  
  3-5 seconden.
 7. Als het nodig is metaal te maskeren, dient u de flesjes met OPAQUER Base en Catalyst voor gebruik goed te schudden.  
  Laat één druppel Catalyst en één druppel Base op een mengblok vallen en meng ze met een penseelpunt. Breng alleen  
  op het metaaloppervlak een dunne laag OPAQUER aan. Laat de laag zelf uitharden of hardt deze uit met licht gedurende  
  5 seconden. Na voltooiing van het uithardingsproces is een door zuurstof geïnhibeerde laag op het oppervlak aanwezig.  
  Dit is normaal bij dit materiaal.
 8. Breng een dunne laag PORCELAIN BONDING RESIN op het reparatiegebied aan. Verdeel het composiet gelijkmatig over  
  het oppervlak en hardt het uit met licht.
 9. Voltooi de reparatie met composiet en werk af/polijst.

Reparatie van oude of indirecte composietrestauraties:
 1. Isoleer het reparatiegebied.
 2. Slijp de randen rond het reparatiegebied schuin af (45°).
 3. Ruw het oppervlak op met behulp van luchtabrasie of een diamantpunt of -boor. Afspoelen en aan de lucht laten drogen.
 4. Breng 1 laag Z-PRIME Plus aan. Droog met een luchtspuit gedurende 3-5 seconden.
 5. Breng een dunne laag PORCELAIN BONDING RESIN op het reparatiegebied aan. Verdeel het composiet gelijkmatig over  
  het oppervlak en hardt het uit met licht.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale 
bepalingen inzake afval.
OPSLAG: Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68°F - 25°C/77°F). Z-PRIME Plus kan worden bewaard bij een temperatuur van 
2°C/36°F - 25°C/77°F.
GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten die defect blijken te zijn. BISCO, Inc. 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen 
gebruiken van de producten zoals beschreven. Vóór gebruik is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid 
van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker neemt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee 
op zich.
* PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT en BARRIER GEL worden geproduceerd door BISCO, Inc.  
 Z-PRIME is een handelsmerk van BISCO, Inc.

BISICO France  
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92
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