
Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji intrumentów medycznych.
Sprawdza się zarówno w przypadku czyszczenia i wstępnej dezynfekcji narzędzi 
przez zanurzenie, jak również w przypadku czyszczenia ręcznego i maszynowego  
w odniesieniu do instrumentarium ze stali.

Zalety:

– nie zawiera aldehydu

– chroni przed korozją (zawiera inhibitory korozji)

– do stosowania w myjniach ultradźwiękowych

– zarejestrowany jako wyrób medyczny CE 0197

– szerokie spektrum

– wysoka wydajność oraz kompatybilność
materiałowa

PrimaDent Protect 
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji 

narzędzi stomatologicznych



Podstawowe cechy:
Preparat w postaci koncentratu przeznaczony do dezynfekcji instrumentarium medycznego. 

Przed użyciem, w zależności od oczekiwanego spektrum oraz czasu procesu, należy 
sporządzić właściwy roztwór roboczy zgodnie z tabelą poniżej.  

Przetestowany przez wiodących producentów sprzętu stomatologicznego.  
Posiada nie drażniący dla użytkownika delikatny zapach.

Sposób użycia:
Przygotować oczekiwany roztwór roboczy zgodnie z tabelą poniżej.

Narzędzia umieścić w kąpieli na określony czas, po upływie czasu ekspozycji  
instrumenty wyjąć, opłukać, wysuszyć i przekazać do procesu sterylizacji. 

Zalecamy stosowanie torebek i rękawów sterylizacyjnych Prima Dent. 

25-108 Kielce, ul. Podlasie 16c
tel. 41 34 31 800, 41 34 44 886, fax 41 34 82 557

www.primadent.info.pl

Dostępne opakowania: 1 litr – butelka i 5 litrów – kanister.
Karta charakterystyki oraz szersze informacje dostępne są na stronie www.primadent.info.pl 

PrimaDent Protect 
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi stomatologicznych

Tabela dozowania:

ILOŚĆ ROZTWORU

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

ST
ĘŻ

EN
IE

1% 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 100 ml

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 1%-owego należy użyć 10 ml koncentratu i dopełnić 990 ml wody.

Skuteczność biobójcza:

Stężenie Czas Skuteczność

3% 5 min Bakteriobójczy i grzybobójczy przy zastosowaniu myjki ultradźwiękowej

3%
2%
1%

15 min.
30 min.
60 min.

Działanie bakteriobójcze Staphylococcos aureus, Enterococcos hirae, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilit

3% 60 min. Gruźliczobójczy /M. terrae/

3%
2%
1%

15 min.
30 min.
60 min.

Grzybobójczy /candida albicans/

3%
1%

15 min.
60 min

Wirusobójczy w tym HBV, HCV, HIV, wg norm EN 14476


