
Dezinfectant concentrat cu spectru larg, 3 în 1,
pentru aparatura stomatologică de aspirație.

Distrug 101 agenţi patogeni
Acțiune extrem de rapidă
Soluție 3 în 1
Nu face spumă
Complet virulicid

Pentru dezinfecția şi curăţarea sistemelor de aspiraţie, a scuipătorilor şi a
separatoarelor de amalgam

►
►
►
►
►

ORO CLEAN® Plus este un produs concentrat cu spectru larg de acțiune, eficient
împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor încapsulate și neîncapsulate. Formula fără
spumare combină agenții de curățare și dezinfecție pentru îndepărtarea și prevenirea
eficientă a acumulării biofilmului pe aparatura de aspirație utilizată în cabinetele de
medicină dentară, în scuipători şi separatoare de amalgam, fără a le deteriora. ORO
CLEAN® Plus înlătură mirosurile neplăcute și degajă un parfum proaspăt de mentă.
Perfect pentru dezinfecția zilnică.

►

Dezinfectaţi zilnic unitatea de aspiraţie sau conform reglementărilor locale. După
utilizare şi înainte de dezinfecţie, clătiţi unitatea de aspiraţie bine cu apă. Preparaţi 2
litri de soluţie de lucru, conform instrucţiunilor de pe etichetă. Pentru dozarea
corectă, folosiţi capacul ca recipient de măsurare. Aspiraţi 1,5 litri din soluţia de lucru
utilizând OROCLEAN® Cup şi turnaţi restul de 500 ml în scuipătoare. Lăsaţi să
acţioneze. Clătiţi bine cu apă după dezinfecție. Nu este compatibil cu aluminiul,
cuprul, oțelul galvanizat, poliuretanul și Teflon®.

Concentrat

+
Apă

Durată

2% 40 ml + 1960 ml 5 min.

Bactericid 2% în 5 min.
Bacterii rezistente
la antibiotice

2% în 5 min.

Levuricid 2% în 5 min.
levuri rezistente la
antibiotice

2% în 5 min.

Virusuri încapsulate 2% în 5 min.
BVDV 2% în 1 min.
Coronavirus 2% în 5 min.
Virusul hepatitei B 2% în 5 min.
Virus hepatitei C 2% în 1 min.
Virus herpes
simplex

2% în 5 min.

HIV 2% în 5 min.
Virus gripal A 2% în 1 min.
Virusuri
neîncapsulate

2% în 60 min.

Adenovirus 2% în 30 min.
Norovirus 2% în 60 min.
Poliovirus 2% în 30 min.
Conform cu EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14561, EN
14562, Norme RKI / DVV.

Scopul aplicării

Utilizare

Dozare

Spectru de eficiență / Timpi de
expunere
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H290 Poate fi corosiv pentru metale. 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/echipament de protecţie a
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 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 Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

2.475 g N,N-bis(3-
aminopropil)dodecilamina, 7.5 g compus
cuaternar de amoniu, agenți antispumare,
surfactanti speciali

Stare de
agregare:

Lichid transparent, uşor
vâscos

Culoare: Galben
Miros: Aromatic
Valoare pH: 10.0-12.0
Termen de
valabilitate:

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

Flacon de 2 litri cu capac dozator

Pericol Compoziţie per 100 g

Proprietăți fizice

Formă de prezentare
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