
ASEPTOPRINT® Spray
Dezinfectant gata preparat, aplicat prin
pulverizare, pentru amprente dentare din
alginat, silicon, polieter şi polisulfurat.

Timp de expunere scurt
Spectru larg de eficiență
Excelentă compatibilitate de material
Conform cu standardele europene de igienă a mâinilor.

►
►
►
►

ASEPTOPRINT® Spray este un produs gata de utilizare, pentru dezinfectarea rapidă a
amprentelor dentare și a lingurilor de amprentare. Deoarece formula nu conține
aldehide, nu se va produce pătarea lingurilor de amprentare iar sângele sau
proteinele nu se vor fixa pe materialele de amprentare. ASEPTOPRINT® Spray nu
afectează stabilitatea dimensională a amprentelor dentare pe bază de alginat,
polieter, polisulfurat, silicon A și silicon C.

Pentru protecția dumneavoastră, purtați mănuși de unică folosință și ochelari de
protecție. Umeziți complet materialele și lingurile de amprentare și lăsați produsul să
acționeze. Respectați timpii de expunere indicați, fără a-i depăși! După dezinfectare,
clătiți bine amprentele dentare sub jet de apă potabilă timp de 10 secunde. Folosiți
numai pe materiale compatibile cu alcoolul. 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.

Bactericid 60 secunde
Bacterii rezistente
la antibiotice

60 secunde

Tuberculocid 60 secunde
Micobactericid 60 secunde
Levuricid 60 secunde
levuri rezistente la
antibiotice

60 secunde

Virusuri încapsulate 15 secunde
BVDV 15 secunde
Coronavirus 15 secunde
Virusul hepatitei B 15 secunde
Virus hepatitei C 15 secunde
Virus herpes
simplex

15 secunde

HIV 15 secunde
Virus gripal A 15 secunde
Virusuri
neîncapsulate

60 secunde

Adenovirus 60 secunde
Norovirus 30 secunde
Poliovirus 60 secunde
Conform cu EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN
14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, Norme RKI / DVV.

Utilizare

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

H226 Lichid şi vapori inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. P210 A se păstra departe de surse
de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. P233
P ă s t r a ţ i  r e c i p i e n t u l  î n c h i s  e t a n ş .  P 2 6 1  E v i t a ţ i  s ă  i n s p i r a ț i
praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie şi
echipament de protecţie a ochilor. 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.

20 g etanol, 28 g 1-propanol,
0.056 g compuși cuaternari de amoniu

Stare de
agregare:

Lichid lipsit de vâscozitate,
transparent

Culoare: Incolor
Miros: De alcool, lămâie
Valoare pH: Neutru.
Termen de
valabilitate:

48 luni (recipient
nedeschis) Nu se aplică.
(soluție de lucru în zu)

Flacon de 1 litru cu capac cu clapetă,
Flacon de 250 ml

Compatibilitate

Pericol

Compoziţie per 100 g

Proprietăți fizice

Formă de prezentare
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