
Dezynfekcja systemu ssącego wymaga użycia środka, 
który nie zaburzy jego funkcjonowania, a jednocześnie 
zapewni bezpieczeństwo i higienę pracy. 
PrimaDent CleanJet skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, 
odznacza się dużą kompatybilnością materiałową i stwarza 
bezpieczne warunki pracy dla personelu medycznego i pacjenta.

Zalety:

– unikalny na rynku preparat do dezynfekcji systemów ssących
i spluwaczek stomatologicznych,

– 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.

PrimaDent CleanJet
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji  

stomatologicznych systemów ssących i spluwaczek



Podstawowe cechy:
Płynny koncentrat do sporządzania roztworu przeznaczonego do dezynfekcji wewnętrznych 
powierzchni systemów ssących oraz zewnętrznych spluwaczek stomatologicznych. 

Posiada udowodnione działanie usuwania i zapobiegania tworzenia się w systemach rurowych 
biofilmu bakteryjnego oraz kamienia. Może być bezpiecznie stosowany we wszystkich typach 
unitów.

Sposób użycia:
Preparat posiada formę koncentratu. 

Przed użyciem należy przygotować roztwór roboczy zgodnie z tabelą poniżej. 

Po przygotowaniu roztworu roboczego należy go „wessać” do przewodów ssących. Preparat zaczyna działać natychmiast, 
dla pełnego bezpieczeństwa należy odczekać minimum 5 minut wymaganego czasu ekspozycji – w zależności od stężenia 
przygotowanego roztworu roboczego preparatu. Następnie należy przepłukać przewody ssące wodą demineralizowaną  
w celu usunięcia preparatu oraz zanieczyszczeń. 

Zaleca się przeprowadzać proces dezynfekcji systemów ssących minimum 2 razy dziennie, przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu zabiegów. W przypadku przeprowadzania zabiegów o podwyższonym stopniu ryzyka proces denfekcji 
systemu przeprowadzić bezpośrednio po zabiegu.

Skuteczność biobójcza:

Stężenie Czas Skuteczność

1%
2%
3%

60 min.
15 min.
  5 min.

Bakteriobójczy zgodnie z normą EN 1040, EN 13727 Staphylococcos aureus, Enterococcos 
hirae, Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilit

1%
2%
3%

60 min.
15 min.
  5 min.

Grzybobójczy Candida albicans wg. Norm VAH/DGHM oraz EN 1650

2%   5 min. Wirusobójczy w tym HBV, HCV, HIV, wg norm EN 14476

Dostępne opakowania: 1 litr.
Karta charakterystyki oraz szersze informacje dostępne są na stronie www.primadent.info.pl 

PrimaDent CleanJet
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji  

stomatologicznych systemów ssących i spluwaczek

Tabela dozowania:

ILOŚĆ ROZTWORU

1 litr 2 litry 3 litry 4 litry 5 litrów 10 litrów

ST
ĘŻ

EN
IE 2% 20 ml 40 ml 60 ml 80 ml 100 ml 200 ml

3% 30 ml 60 ml 90 ml 120 ml 150 ml 300 ml

Np.: W celu uzyskania 1 litra roztworu 2%-owego należy użyć 20 ml koncentratu i dopełnić 980 ml wody.
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