
PrimaDent Protect Powder
Koncentrat w proszku do dezynfekcji narzędzi
Zakres zastosowania:
Preparat do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi chirurgicznych i obrotowych oraz wszelkiego typu endoskopów.

Instrukcja użytkowania:
Preparat ma postać koncentratu w formie proszku, który przed użyciem należy rozcieńczyć wodą. W tym celu rozsypać proszek po powierzchni wody (w temperaturze 

owody 30 C następuje przyspieszenie rozpuszczania się proszku) przy pomocy załączonej miarki (15 ml = 10 g; 30 ml = 20 g), następnie mieszać przez 15 minut 
do całkowitego rozpuszczenia. Niewielka ilość tworzącego się osadu nie wpływa na efekt procesu dezynfekcji, ale działa jak bufor. Po użyciu narzędzia należy zanurzyć 
w roztworze o odpowiednim stężeniu. Instrumenty powinny być całkowicie zanurzone w roztworze dezynfekcyjnym. Przygotowany roztwór należy wymieniać każdego dnia. 
Po upływie zalecanego czasu działania instrumenty należy wyjąć z roztworu, dokładnie opłukać i wysuszyć. Zaleca się dokonać ostatecznego płukania instrumentów 
w zdemineralizowanej wodzie. Nie mieszać z innymi środkami dezynfekującymi lub czyszczącymi. Nie używać preparatu do dezynfekcji instrumentów o powierzchni miedzianej, 
z brązu, chromu, niklowanych lub o uszkodzonej powierzchni. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego, 
w chłodnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Czas i spektrum działania::
Bakterie i drożdżaki (Candida albicans) wg norm VAH/DGHM, EN 13727, EN 13624, EN 14561 oraz EN 14562 (wysokie obciążenie): stężenie 1% -  5 min. Bakterie Tb 
(M.terrae) wg norm EN 14348 oraz EN14563 (wysoki stopień zanieczyszczeń): stężenie 1% -  5 min. Bakterie Tb (M.terrae) wg norm DGHM (wysoki stopień zanieczyszczeń): 
stężenie 2% -  5 min., 1% - 15 min. Wirusy nieosłonione i osłonione wg normy EN 14476 (adenowirusy i polio) wysoki stopień zanieczyszczeń: stężenie 2% -  10 min., 
1% - 60 min. Wirusobójcze wg DVV/RKI (2008) wysoki stopień zanieczyszczeń (polio, adenowirusy, poliomawirusy SV40 i vaccinia): stężenie 2% -  10 min., 
1% - 30 min. Sporobójcze wg normy EN 13704 (b.subtilis, b.cereus oraz c.sporogenes): stężenie 2% -  10 min., 1% - 60 min. Sporobójcze wg normy EN 13704 
(c.difficile): stężenie 2% - 5 min., 1% - 30 min. Grzybobójcze wg normy EN 13624 (a.brasiliensis) niski stopień zanieczyszczeń: stężenie 2% -  15 min., 1% - 60 min.
Środki ostrożności:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez długi czas. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować 
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W razie złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. 
Jeśli wystąpi podrażnienie skóry: skontaktować się z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Wymyć skórę przy użyciu mydła i dużej ilości wody. 

oPrzechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25 C. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie 
z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami. Zawiera nadwęglan sodu. Środki powierzchniowo czynne spełniają wymogi 
biodegradacji zgodnie z Rozp. 648/2004/EC. Zawiera: >30% środka wybielającego na bazie tlenu, <5% niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych, fosforanów oraz soli EDTA.
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PRISMAN GmbH, 
Otto-Hahn-Ring 6-18, 
64653 Lorsch

Wyprodukowano dla: 
Meditrans sp. z o.o.sp.k., 
ul. Podlasie 16C, 
25-108 Kielce, Poland
tel. +48 41 34 31 800
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