
 

ULTRACLEAN-3  

 
Detergent concentrat pe baza de agenti alcalini pentru curăţarea instrumentarului medical şi 

chirurgical, inclusiv a celui dentar 
Domeniul de utilizare: domeniul medical inclusiv cabinetele de medicină dentară 

 

 
 

MOD DE UTILIZARE 
 

Pentru protectia dumneavoastra, purtati un halat de laborator, manusi de menaj si 
ochelari de protectie. 
Pregătiţi o baie de soluţie apoasă în concentraţie de 5% pentru imersia instrumentarului 
timp de 30 minute in dispozitivul de curatare cu ultrasunete.  
Instrumentarul se scoate din soluţie, se clăteşte timp de 10 secunde sub jet de apă    
potabilă. 
Verificați vizual instrumentele după procedura de curatare. 
Înlocuiți soluția de lucru zilnic sau când este vizibil contaminată. 
Pentru a obţine concentraţia dorită, utilizaţi capacul gradat astfel: adăugaţi produsul 
concentrat în capac până ce ajungeţi la prima scală de 10 ml sau la urmatoarele scale, 
adică 20 ml, 30 ml, 40 ml. 
 
CONCENTRAŢII ŞI SPECTRU DE ACŢIUNE: 

      
      Concentratie standard de utilizare 5% , adica 50 ml la 950 ml de apa – 30 minute.  
      Din 1 litru soluţie concentrată, la concentraţia de 5%, se obţin 20 litri soluţie de lucru. 

 
Compatibilitate: polietilenă, polipropilenă, polietrafluoretilena.   
 

Produsul conţine inhibitori de coroziune extrem de eficienţi ce asigură protecţie împotriva 
ruginirii. Curata instrumentele fără a fi necesară o spalare anterioară, ceea ce reduce 
semnificativ riscul producerii infecţiilor şi în acelaşi timp salvează timp preţios. Solutia 
gata preparată, diluata corect, a acestui produs poate fi eliminata prin sistemul centralizat 
de canalizare. 

 

PERICOL/H290 – Poate fi coroziv pentru metale. H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi 
lezarea ochilor. P260 - Nu inhalati fum/aburi/ vapori/spray. FRAZE DE PRUDENTA: P280 – 
Purtaţi mănuşi de protecţie, imbrăcăminte de protecţie si echipament de protecţie a 
ochilor/echipament de protectie a feţei. P301+P330+P331– ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clatiti 
gura cu apa si nu induceti voma.  P303+P361+P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau 
părul):scoateţi imediat toată imbrăcămintea 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 si dacă acest  lucru se poate 
face cu uşurinţa. Continuaţi sa clătiţi. P501 – Eliminaţi conţinutul/recipientul respectand 
reglementările in vigoare. 

 
                                               SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE! 


