
ASEPTOPRINT® Liquid
Dezinfectant concentrat extrem de activ, adecvat
pentru toate tipurile de materiale de
amprentare.

Spectru larg de eficiență
Timp de expunere scurt
Excelentă compatibilitate cu materialele cum ar fi: alginat,
polieter, polisulfat, silicon-A și silicon-C
Nu conține aldehide, fenoli sau clor
Aplicare simplă
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ASEPTOPRINT® Liquid este un produs concentrat pentru dezinfectarea și curățarea
amprentelor dentare pe bază de alginat, polieter, polisulfurat, silicon A și silicon C.
ASEPTOPRINT® Liquid nu afectează stabilitatea dimensională a amprentelor dentare.
Nu conține aldehide.

Pentru protecția dumneavoastră, purtați mănuși de unică folosință și ochelari de
protecție. Preparați o soluție de lucru, conform instrucțiunilor de pe etichetă.
Scufundați complet amprentele dentare și lingurile de amprentare în soluția
obținută. Respectați timpii de expunere indicați, dar nu depășiți timpii de expunere.
După dezinfectare, clătiți bine amprentele dentare sub jet de apă potabilă timp de 10
secunde. Înlocuiți soluția de lucru zilnic sau când este vizibil contaminată. Pe site-ul
nostru web există o listă cu materialele compatibile și incompatibile. Dacă nu sunteți
siguri cu privire la compoziția materialelor dispozitivului medical, contactați
producătorul înainte de utilizare.

Concentrat

+
Apă

Durată

1% 10 ml + 990 ml 2 min.

3% 30 ml + 970 ml 1 min.

**

Utilizare

Dozare

1% în 2 min.
3% în 1 min.
1% în 2 min.
3% în 1 min.
1% în 2 min.
3% în 1 min.
1% în 2 min.
3% în 1 min.
1% în 1 min.
1% în 1 min.
1% în 1 min.
1% în 1 min.
1% în 1 min.
1% în 1 min.

1% în 1 min.
1% în 1 min.
1% în 2 min.
1% în 2 min.
3% în 1 min.

Bactericid

Bacterii rezistente 
la antibiotice
Levuricid

levuri rezistente la 
antibiotice
Virusuri încapsulate 
BVDV
Coronavirus
Virusul hepatitei B 
Virus hepatitei C 
Virus herpes 
simplex
HIV
Virus gripal A  
Adenovirus 
Norovirus
Rotavirus
Conform cu EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14561, EN 
14562.

Spectru de eficiență / Timpi de
expunere
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Silicon-A Compatibil
Polietilenă Compatibil
Polipropilenă Compatibil

H302 Nociv în caz de înghiţire. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea
ochilor. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie şi echipament de
protecţie a ochilor. P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE
I N F O R M A R E  T O X I C O L O G I C Ă  s a u  u n  m e d i c ,  d a c ă  n u  v ă  s i m ţ i ţ i  b i n e .
P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi  gura. NU provocaţi voma.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată
îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. P305+P351+P338 ÎN
CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând
reglementările în vigoare.

30.0 g clorura de benzalconiu,
surfactanti, agent amplificator de
curatare, auxiliare

Stare de
agregare:

Lichid transparent, uşor
vâscos

Culoare: Galben deschis
Miros: Aromatic
Valoare pH: 10.5-12.5
Termen de
valabilitate:

36 luni (recipient
nedeschis) 7 zile (soluție
de lucru în zu)

Flacon de 1 litru cu capac dozator

Compatibilitate

Pericol

Compoziţie per 100 g

Proprietăți fizice

Formă de prezentare

S.C. DEZIMED SRL
Calea 13 Septembrie, nr. 87 Block 79,
parter, sector 5 
50713 Bucuresti
România
Telefon: +40 21 411 60 01
Fax: +40 21 411 91 17
office@dezimed.ro
www.dezimed.ro
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