DESCOPRENT

S TOMATOLOGIA

 nie zawiera fenoli
 nie zawiera formaldehydu

Środek do dezynfekcji odlewów
Nie wpływa na dokładność wymiarową materiału
Nie niszczy powierzchni
Posiada dobre właściwości myjące

0482

TYP PREPARATU

CZAS DZIAŁANIA

Gotowy roztwór do szybkiej i delikatnej dezynfekcji i mycia odlewów
poprzez zanurzenie na bazie aldehydów i QAV. Descoprent
dezynfekuje, nie wywierając negatywnego wpływu na wymierne
właściwości powierzchni. Descoprent jest środkiem bezbarwnym
i bezzapachowym, wolnym od formaldehydu i fenoli.

ZASTOSOWANIE
Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i dokładnego mycia
części techniczno-dentystycznych i materiałów protetycznych jak
odlewy z polimeru, silikonu A/C, alginianów, hydrokoloidów i innych
materiałów dentystycznych.

ZASTOSOWANIE

B (włącznie z MRSA), F (C. albicans)/ drożdże wg DGHM / VAH
przy dużym obciążeniu

konc.

Tbc

5 min.

konc.

15 min.

skuteczny wobec wszystkich wirusów otoczkowych, w tym: HBV,
HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, grypa
konc.
10 min.
Vaccinia

konc.

1 min.

Rota

konc.

5 min.

HBV / HIV

konc.

1 min.

SKŁAD
100 g preparatu zawiera:

Formy alginianowe i hydrokoloidowe należy zanurzyć na chwilę,
a następnie pozostawić na 10 min do wyschnięcia. Wyciski z innych
materiałów zanurzyć w roztworze na 10 min. a następnie spłukać
wodą. Gotowy do użycia roztwór jest stabilny do 14 dni, w przypadku
silnego zanieczyszczenia roztwór należy wymienić natychmiast.

MIKROBIOLOGIA

Pentandial
Ethandial
Chlorek dimetylobenzyloamonowy

DANE FIZYKO - CHEMICZNE
Wygląd koncentratu:
Wartość pH koncentratu:
Gęstość (20oC):

Descoprent działa:
- bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
- prątkobójczo

0,01 g
0,20 g
0,48 g

jasno niebieski płyn, klarowny
5,5 +/- 1,0
1,000 +/- 0,003 g/ ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

- grzybobójczo (C. albicans), drożdżobójczo
- wirusobójczo włącznie z HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia, grypa,
Rota (wg wytycznych RKI)

Pojedyncze opakowania
5 L kanister

Jedn.
sprzedaży

Nr katalogowy

3x5L

813000-005L

DOZOWNIKI
kran do kanistra, otwieracz do kanistra.
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Środek do dezynfekcji odlewów
UWAGI

REJESTRACJA

Stosować rękawice ochronne. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody
i skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą
natychmiast spłukać dużą ilością wody. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie spożywać.

EKSPERTYZY

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM/
VAH.
Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: PL/DR 000715
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi
UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Ekspertyza
dot. dezynfekcji narzędzi wg VAH/ DGHM 12.06.2006.

Dr Schumacher GmbH

Dr Suchomel, higienista, Wien: Ekspretyza dot. dezynfekcji
narzędzi wg VAH/DGHM 17.11.2008.

D-34323 Malsfeld

Am Roggenfeld 3

Dr. Steinmann, Brema: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia
wirusów: Vaccinia z dn. 07.01.2010; BVDV dn. 19.08.2003; Rota
z dn. 24.03.2000; HBV z dn. 10.04.2000.
Weber & Partner, technik dentystyczny, Hamburg: Testy tolerancji
materiałowej materiałów do odlewów.
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