Descoprent
FOGÁSZAT

Munka kész tisztító-fertőtlenítő oldat
lenyomatokhoz és fogtechnikai munkadarabokhoz
Nem károsítja a forma méretét
Nem marja meg a felületet
Jó nedvesítő képességgel rendelkezik, könnyen
leöblíthető
Formaldehid– és fenol mentes
0482

Behatási idők

Készítmény típusa
Aldehid– és QAV bázisú munka kész készítmény, mely
lenyomatok merülő fürdős fertőtlenítésre és tisztítására
használható. A Descoprent bizonyítottan anélkül tisztít
és fertőtlenít, hogy a tárgyak alakhűségét vagy a felületminőségét károsan befolyásolná. A készítmény színtelen és szagtalan, emellett sem formaldehidet, sem
fenolt nem tartalmaz.

Alkalmazási területek
Fogtechnikai munkadarabok és protézisanyagok, mint
poliéter A/C szilikon, alginát és hidrokolloid lenyomatok
kézi gyors fertőtlenítésére és alapos tisztítására használható munka kész oldat.

Felhasználás

Munka kész oldat. Tilos hígítani!
baktericid
(MRSA),
irányvonal szerint

levurocid

Növelt terhelés mellett

DGHM/VAH-

konc.

5 min

Virucid minden burkos vírusra (HBV/HIV/Vaccinia/
HCV/BVDV/Influenza-/Nátha-vírusok)
konc.

10 min

Vacccinia-vírus

konc.

1 min.

Rota-vírus

konc.

5 min.

HBV/HIV

konc.

1 min.

Összetétel
100 g oldat tartalmaz:

Alginát és hidrokolloid alapú munkadarabokat csak rövid
ideig merítsük az oldatba, és 10 percig hagyjuk száradni. Egyéb anyagokat 10 percig helyezzük az oldatba, és
utána vízzel öblítsük le őket.

Hatásspektrum
A Descoprent hatásspektrumai:
Baktericid (MRSA is);
Tuberkolocid;

0,01g pentandial
0,20 g ethandial
0,48 g dimethyllbenzylalkyl-ammoniumklorid

Kémiai—fizikai tulajdonságok
Kinézet:

tiszta, világoskék folyadék

pH-érték:

5,5 ± 1,0

Sűrűség (20 C):

kb. 1,000 ± 0,003 g / ml

Szállítási formák

levurocid;
Virucid (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia-/ Influenza
-/Nátha– és Rota-vírusok)
RKI szerint korlátozottan virucid.

Kiszerelés
5 liter PE kanna

Gyűjtőcsom.

Cikkszám

1 x 5 liter

00.813.050

Adagolóeszközök
Kannakulcs, kannacsap

Speciális útmutató
Használat során védőkesztyűt, kell használni. Szembe
jutás esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni,
orvossal konzultálni kell. A termék maradékát és az
edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, a címkét
mutassuk meg. Gyermekek elől elzárva tartandó.
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Descoprent
Munka kész tisztító-fertőtlenítő oldat lenyomatokhoz és fogtechnikai munkadarabokhoz
Szakvélemények

Környezetvédelmi információ

Prof. Dr. Schubert, higiénikus, Frankfurt/M
Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről DGHM/VAH
iránylevek szerint (2006.06.16.)
Dr. Suchomel, Hygienikerin, Wien
Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről
iránylevek szerint (2008.11.17.)
Dr. Steinmann, virológus, Bremen
Szakvélemény
a
Vaccinia-vírus
(2010.01.07.)

elleni

DGHM/VAH

hatásról

Szakvélemény a BDVD elleni hatásról (2003.08.19.)
Szakvélemény
(2000.03.24.)

a

Rota-vírus

elleni

hatásról

Szakvélemény a HBV elleni hatásról (2000.04.10.)
Weber & Partner, fogtechnika, Hamburg
Anyagbarát tulajdonságok vizsgálata lenyomatokon.

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett
készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása
garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég
a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN
ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanagement rendszerének.

Forgalomba hozatali információk
Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer listájára.
Felvéve az IHO aktuális virucid listájára. (www.ihoviruzidie-liste.de)
Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.
Gyártja
Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország
Forgalmazza
Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft
Engedélyek

PIF-000086 06/10 alapján
TI-2012/08

Készült Dr. Schumacher GmbH

OTH engedély: nem engedélyköteles
OKK-OKBI bejelentés: OKBI-VABO/735/2006
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