
ASEPTOPRINT® Liquid

Vysoce aktivní dezinfekční koncentrát vhodný
pro všechny otiskovací hmoty.

Široké spektrum účinku
Krátká doba expozice
Vynikající kompatibilita materiálu
Bez aldehydů, fenolů a chlóru
Jednoduchá aplikace

Pro dezinfekci dentálních otisků
Vhodné pro alginát, polyéther, polysulfid, A-silikon i K-silikon a pro otiskovací
lžíce, voskové předtvary, ortodontické aparátky, laboratorní nástroje a zubní
protézy.

►
►
►
►
►

ASEPTOPRINT® Liquid je koncentrát pro dezinfekci a čištění dentálních otisků zubů.
Tato vysoce účinná dezinfekce je určena pro nejrůznější materiály jako algináty,
polyethery, polysulfidy, A-silikony a C-silikony. ASEPTOPRINT® Liquid neovlivňuje
tvarovou stabilitu otisků ani sádrových modelů. Neobsahuje aldehydy.

►
►

Pro dezinfekci použijte vodný roztok podle dávkování. Pro odměření přesného
množství koncentrátu použijte víčko jako odměrku. Otisky ponořte kompletně.
Důležité: Vzduch musí zcela uniknout ze všech dutých prostorů. Dodržte dobu
expozice a nepřekračujte ji. Potom otisky opláchněte dostatečným množství vody. V
závislosti na stupni znečištění vyměňujte roztok dvakrát až třikrát týdně.
Doporučujeme denní výměnu lázně podle stupně znečištění. Roztok může být užíván
maximálně po dobu 7 dnů. Pro hliníkové části se hodí jen omezeně.

Koncentrát

+
Voda

Čas

1% 10 ml + 990 ml 2 min

3% 30 ml + 970 ml 1 min

Baktericidní 1% v 2 min
3% v 1 min

Protikvasinkový 1% v 2 min
3% v 1 min

Obalené viry 1% v 2 min
3% v 1 min

BVDV 1% v 1 min
Virus hepatitidy B 1% v 2 min

3% v 1 min
Virus hepatitidy C 1% v 1 min
Virus herpes
simplex

3% v 1 min

HIV 1% v 2 min
3% v 1 min

Virus chřipky typu A 3% v 3 min
Virus vakcínie 1% v 2 min

3% v 1 min
Rotavirus 3% v 1 min
V souladu s Standardní metody DGHM, EN 1040, EN
1275, EN 13624, EN 13727, EN 14561, EN 14562, Přípravky
registrované u VAH / DGHM.

Předmět použití

Použití

Dávkování

Spektrum účinnosti / doba
expozice
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Alginát Kompatibilní.
A-silikon Kompatibilní.
K-silikon Kompatibilní.
Polysulfid Kompatibilní.
Polyether Kompatibilní.
Litina Kompatibilní.
Polyethylen Kompatibilní.
Polytetrafluoethylen Kompatibilní.
Polypropylen Kompatibilní.
Hliník Nekompatibilní.

H302 Při požití zdraví škodlivý. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže
a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými
účinky. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ:  Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě odstraňte/svlékněte. Opláchněte kůži
vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné je
snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s
příslušnými pravidly.

30.0 g benzalkoniumchlorid,
povrchově aktivní látky, prostředky
posilující čisticí efekt, pomocné prostředky

Skupenství: Čirá, slabě viskózní
kapalina

Barva: Světle žlutý
Vůně: Aromatická
Hodnota pH: 10.5-12.5
Doba
použitelnosti:

36 měsíců (neotevřený
obal) 7 dny (použitý
pracovní roztok)

1 l lahev s odměrkou

Kompatibilita

Nebezpečí

100 g obsahuje

Fyzikální vlastnosti

Dodací listy
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