
HET UNIVERSELE REINIGINGS - 
MIDDEL VOOR INTRA- EN  
EXTRAORAAL GEBRUIK

KATANA™ Cleaner
 
Een gecontamineerd oppervlak moet voorafgaande aan een adhesieve procedure worden gereinigd. 
Onder andere door de milde pH van 4,5 is KATANA™ Cleaner dé intra- en extraorale reiniger die 
veilig en effectief contaminatie verwijdert door de oppervlakte-actieve eigenschap van MDP-zout. 
Gebruik het op alle werkstukken en op/in preparaties. 

KATANA™ Cleaner

BREED INDICATIEGEBIED: INTRA- EN EXTRA-ORAAL
 
Door de milde pH-waarde (4,5) kan KATANA™ Cleaner intra- en extraoraal worden gebruikt. 
Een universeel reiniger voor tandweefsel en alle prothetische voorzieningen.

Intra-oraal:
Caviteit, abutment, wortelkanaal

Voorzieningen:
Keramiek (zirkonium, lithiumdisilicaat, porselein)
Materiaal op kunstharsbasis (CAD/CAM-kronen, composiet)
Metalen (legeringen van edele/onedele metalen)
Wortelstiften (glasvezel of metaal)



PRODUCT ASSORTIMENT

Kijk op onze website voor meer informatie: kuraraynoritake.eu/nl/katana-cleaner

VERGELIJKING VAN REINIGINGSMIDDELEN*

KATANA™ CLEANER IVOCLEAN**
(IVOCLAR VIVADENT) 

ZIRCLEAN** 
(BISCO)

Intra-oraal gebruik op tandweefsel ✓ ✗ ✗
Intra-oraal gebruik op implantaatabutments ✓ ✗ ✗
Extra-oraal gebruik ✓ ✓ ✓
Werkzaam bestanddeel MDP Salt Natriumhydroxide Kaliumhydroxide

pH 4,5 13-13,5 13

Verwerkingstijd 10 seconden   20 seconden   20 seconden   

Gebruik Niet schudden Schudden voor gebruik Niet schudden

 * Volgens de gebruiksinstructies en officiële documentatie
** Geen handelsmerk van Kuraray Noritake Dental Inc.

ARTICLE NR PRODUCT DESCRIPTION

#3970-EU KATANA™ Cleaner 4,0ml
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MAKKELIJKE EN SNELLE PROCEDURE

Inwrijven, spoelen en drogen. Een korte procedure om adhesieve procedures te 
optimaliseren. Dit in tegenstelling tot andere cleaners die een langere inwrijftijd vergen,  
en uitsluitend zijn beperkt tot extraoraal gebruik. Vraagt KATANA™ Cleaner slechts  
10 seconden. Bovendien kan dit product intra- én extraoraal worden gebruikt.

KATANA™ Cleaner aanbrengen en 
10 seconden inwrijven. Zowel op 
de prothetische voorzieningen als 
op het intraorale hechtoppervlak.

Spoelen en drogen. Restauratie cementeren volgens
de instructies van de fabrikant.
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