
Unikalny na rynku preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych.
PrimaDent Drill jest preparatem gotowym do użycia. Idealnie myje, dezynfekuje i dodatkowo 
konserwuje narzędzia rotacyjne, dzięki czemu czas ich użytkowania znacznie się wydłuża.

Zalety:

– kompatybilność materiałowa potwierdzona przez wiodących w Europie
producentów sprzętu stomatologicznego,

– zarejestrowany jako wyrób medyczny (CE 0197),

– szerokie spektrum działania w bardzo krótkim czasie,

– wysoka wydajność koncentratu oraz kompatybilność
materiałowa,

– zawiera środek przeciwdziałający korozji (inhibitor),

– gotowy do użycia bez konieczności sporządzania
roztworu użytkowego,

– nie zawiera aldehydu.
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Podstawowe cechy:
Płynny gotowy do użycia preparat do równoczesnego mycia i dezynfekcji 
wierteł stomatologicznych oraz pozostałych narzędzi obrotowych. 

Posiada udowodnione działanie rozpuszczające pozostałości tkanki kostnej 
z mikrozagłębień wierteł. 

Może być bezpiecznie stosowany do wszystkich rodzajów wierteł stalowych 
i diamentowych.
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Sposób użycia:
Preparat gotowy do użycia bez rozcieńczania. 

Umieścić wiertło w roztworze bezpośrednio po użyciu, całkowicie zanurzając.  
Preparat zaczyna działać natychmiast, dla pełnego bezpieczeństwa należy odczekać  
minimum 5 minut wymaganego czasu ekspozycji. 

Po przeprowadzonym procesie narzędzia dla uniknięcia ewentualnych uszkodzeń  
lub przebarwień natychmiast wyjąć, wypłukać i wysuszyć.

Przekazać do sterylizacji. 

Produkt zachowuje skuteczność działania w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

W przypadku nawet minimalnego zmętnienia dozę preparatu należy wymienić. 

Skuteczność biobójcza:

Stężenie Czas Skuteczność

stężony 5 min.

Bakteriobójczy zgodnie z normą EN 14561, EN 13727 
Staphylococcos aureus, Enterococcos hirae, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus mirabilit oraz gruźliczobójczy /M. terrae/ 
(wg norm VAH/DGHM oraz EN 14348 i EN 14563)

stężony 5 min.
Grzybobójczy Candida albicans (wg norm VAH/DGHM oraz 
EN 13624 i 1456)2

stężony 5 min. Wirusobójczy w tym HBV, HCV, HIV; 

Tabela dozowania: używać wyłącznie preparatu w formie stężonej

Dostępne opakowania: 2 litry – butelka i 5 litrów – kanister.

Karta charakterystyki oraz szersze informacje dostępne są na stronie www.primadent.info.pl 
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