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Bezaldehydowy alkoholowy spray o natychmiastowym działaniu do dezynfekcji 
małych i trudno dostępnych powierzchni sprzętu medycznego.
Gotowy do użycia preparat dezynfekujący PrimaDent Spray skraca czas pracy, poprawia jej komfort, 
a przede wszystkim gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa lekarzowi i pacjentom.

Zalety:

– nie zawiera szkodliwych fenoli i aldehydów

– natychmiastowe działanie preparatu,
krótki czas kontaktu

– zarejestrowany jako wyrób medyczny (CE 0197)

– szerokie spektrum bójcze

– wysoka wydajność oraz kompatybilność
materiałowa

– wygodna forma aplikacji

PrimaDent Spray
Preparat do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni sprzętu medycznego



Podstawowe cechy:
Preparat w postaci płynu przeznaczony do dezynfekcji małych i trudno 
dostępnych powierzchni. Przetestowany przez wiodących producentów 
sprzętu stomatologicznego. 

Może być bezpiecznie stosowany do szybkiej dezynfekcji blatów roboczych, 
mebli i wyposażenia gabinetów odpornych na działanie alkoholi. 

Posiada przyjemny nie drażniący delikatny zapach.

PrimaDent Spray  
Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

Sposób użycia:
Preparat gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. 

Preparat nanieść na powierzchnie poprzez rozpylenie z odległości  
ok. 25 cm i równomiernie rozprowadzić przy użyciu jednorazowej chusteczki. 

Preparat działa natychmiastowo, minimalny czas kontaktu – 1 minuta! 

Preparat nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi,  
w takim przypadku polecamy Prima Dent Foam.

Skuteczność biobójcza:

Stężenie Czas Skuteczność

stężony 1 min.
Działanie bakteriobójcze zgodnie z normą EN 1040, EN 1276 
Staphylococcos aureus, Enterococcos hirae, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilit, MRSA

stężony 1 min. Gruźliczobójczy (/M. Terrae/ – wg normy EN 14348)

stężony 1 min. Grzybobójczy (Candida albicans – wg normy EN 1650)

stężony 30 sek. Wirusobójczy w tym HBV, HCV, HIV, rotawirusy

stężony 1 min. Adenowirus (wg normy EN 14476)

Tabela dozowania: produkt stężony gotowy do użycia

Dostępne opakowania: 1 litr – dozownik z pompką; 5 litrów – kanister.

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