
 

ORO CLEAN®PLUS 
MARCAJ CE 1250 

 
Produs dezinfectant concentrat cu spectru larg de activitate destinat 

dezinfecţiei, curăţării şi odorizării tuturor sistemelor de aspiraţie,  

scuipătoarelor, separatoarelor de amalgam.  

 

MOD DE UTILIZARE 
ORO CLEAN® Plus este un produs concentrat  extrem de eficient destinat dezinfecţiei şi 

curăţării sistemelor de aspiraţie, scuipătoarelor şi separatoarelor de amalgam. Datorita unei 

combinatii eficiente de agenti de curăţare şi dezinfecţie,, produsul îndepărtează cu succes 

biofilmul, previne depunerile şi asigură buna funcţionare a sistemului de aspiraţie al unitului 

dumneavoastră. ORO CLEAN® Plus are un parfum placut de menta proaspata. Produsul nu 

formeaza spumă.  

 
Dezinfectaţi sau curăţaţi zilnic unitatea de aspiraţie sau conform reglementărilor locale. După 

procedurile chirurgicale şi înainte de dezinfecţie, clătiţi bine cu apă unitatea de aspiraţie. 

Pentru dezinfecţie, preparaţi 2 litri de soluţie de lucru, conform instrucţiunilor de pe etichetă. 

Pentru a măsura dozajul corect, folosiţi capacul ca recipient de măsurare. Aspiraţi 1,5 litri din 

soluţia de lucru utilizând OROCLEAN® Cup şi turnaţi 500 ml în scuipătoare. Lăsaţi să acţioneze 

30 de minute. Clătiţi bine cu apă după dezinfecţie.  
Compatibilitate: polietilenă, polipropilenă, politetrafluoetilenă,  fontă, aluminiu. 

 
Spectru de activitate / Timpi de expunere 

Bactericid 2% in 30 min.  

Levuricid 2% in 30 min.  

Virusul Hepatitei B  2% in 30 min.  

Virusul Hepatitei C  2% in 5 min.  

HIV  2% in 30 min.  

In conformitate cu metodele standard DGHM, normele EN 1040, EN 1275 şi directivele RKI/DVV. 

 
Concentraţie standard de utilizare 2% , adică 20 ML. la 1 litru de apă – 30 minute 
Din 1 litru soluţie concentrată, la concentraţia de 2%, se obţin 50 litri solutie de lucru. 

       
 Cuvânt de avertizare: 
 Pericol 
       

Pericol: H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic 

cu efecte pe termen lung. P280.1 Purtaţi mănuşi de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie şi echipament 

de protecţie a ochilor. 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. P391 Colectaţi scurgerile de produs. P501.1 Eliminaţi 

conţinutul/recipientul respectând reglementările în vigoare 

 

 
Soluţia este biodegradabilă şi nu prezintă un impact negativ asupra mediului 

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE. 


