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Koncentrat do dezynfekcji systemów ssących

Patrz nadruk
na opakowaniu

Zakres zastosowania:
Wysoce wydajny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów 
ssących (włączając węże ssące i separatory amalgamatu) oraz spluwaczek.
Instrukcja użytkowania:
Preparat należy najpierw rozcieńczyć wodą (stężenie 1% do 3%, 
10 do 30 ml na 1 litr wody). Należy zassać ok. 1 litr roztworu 
roboczego do przewodów ssących. Zaleca się regularne 
stosowanie preparatu 1-2 razy dziennie. Nie należy mieszać 
z innymi środkami myjącymi oraz dezynfekcyjnymi. Dezynfekcję 
spluwaczek przeprowadzać poprzez aplikację roztworu 
dezynfekcyjnego do spluwaczek.
Skuteczność mikrobiologiczna:
Bakterie, Candida albicans, wirusy osłonione (np. HIV, HBV, HCV)
Czas działania:
Bakterie oraz Candida albicans zgodnie z VAH (wysokie obciążenie organiczne) 
jako środek do dezynfekcji instrumentów: stężony 2% - 5 min., stężony 1% - 60 min
Bakterie wg norm EN 13727 oraz EN 14561 (wysokie obciążenie organiczne): 
stężony 3% - 2 min. Candida albicans wg norm EN 13624, EN 14562 (wysokie 
obciążenie organiczne): stężony 3% - 2 min. Wirusy osłonione (tj. HIV, HBV, HCV) 
zgodnie z BGA(RKI)/DVV (obciążenie organiczne): stężony 2%: 2 min.
Środki bezpieczeństwa:
Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. H315 powoduje podrażnienia skóry. 
H319 działa drażniąco na oczy. Umyć dokładnie dłonie po pracy z preparatem. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: wypłukać pod bieżącą wodą przez kilka minut. 
Wyjąć szkła kontaktowe, jeżeli to możliwe. Kontynuować płukanie. 
Jeśli wystąpi podrażnienie skóry: skontaktować się z lekarzem. 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: natychmiast przemyć z użyciem mydła 
spłukując skórę pod bieżącą wodą. 
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