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    DESCOSUC CLEANER 

 
Środek do mycia dentystycznych systemów 
ssących 

 
 Doskonała siła mycia 

 Niskopieniący 

 Intensywny środek do mycia – dodatek  

do preparatu Descosuc   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kwasy organiczne, środki kompleksujące, inhibitory korozji, 
substancje ułatwiające rozpuszczanie. 

Powoduje poważne oparzenia. Zanieczyszczone oczy przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Usuwać 
produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nosić 
odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne 
i okulary lub ochronę twarzy.  Chronić przed dziećmi. 
Nie spożywać. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — jeżeli to możliwe, pokaż 
etykietę. 

 
Płynny koncentrat do regularnego i intensywnego mycia 
dentystycznych  systemów ssących zarówno z jak i bez 
zintegrowanego separatora amalgamatu, spluwaczek i ślinociągów. 
Może być używany do dezynfekcji i mycia wszystkich rodzajów 
dentystycznych systemów ssących. Descosuc Cleaner gwarantuje 
optymalne mycie oraz bezawaryjną pracę układu ssącego. 

Descosuc Cleaner stosuje się raz lub dwa razy tygodniowo. 
W zależności od zabrudzenia odpierzyć od 50 ml do 100 ml Descosuc 

Cleaner i wymieszać z 1 litrem wody. Zaleca się przygotowanie 2 litrów 
roztworu roboczego przed rozpoczęciem pracy (mycie systemu 
ssącego można wykonać na przykład podczas przerwy w wykonywaniu 
pracy). Należy 2/3 roztworu roboczego zassać przez rurki aparatury 
odsysającej a pozostała 1/3 część roztworu wlać do misy spluwaczki. 
Najlepszy efekt czyszczący osiąga się przy czasie ekspozycji od 1,5 do 
2 godz. Po wymaganym czasie należy delikatnie przepłukać system 
czysta woda w celu całkowitego usunięcia z systemu powstałych 
zanieczyszczeń. 

Normalny poziom zanieczyszczenia:                             5% 

wysoki poziom zanieczyszczenia:                          do 10% 

Czas ekspozycji: od 1,5 do 2 godzin, w zależności od poziomu 
zanieczyszczenia.  

Wygląd koncentratu:               jasny, żółtawy roztwór 

Wartość pH koncentratu: ok. 1,7 +/- 0,5 

Gęstość (20oC):   ok. 1,058 g/ ml 

 

 

Pojedyncze opakowania 
Jedn. 

sprzedaży Nr katalogowy 

 

5 L kanister  3 x 5 L 818000-005L 

  

 

kran do kanistra, otwieracz do kanistra, pompka dozująca  

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi 
UE 93/42 EEC. 

Dr Schumacher GmbH 

Am Roggenfeld 3 

D-34323 Malsfeld 

 

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

TYP PREPARATU 

SPOSÓB UŻYCIA 

DANE FIZYKO - CHEMICZNE 

REJESTRACJA 

CZAS DZIAŁANIA 

SKŁAD 

DOZOWNIKI 

UWAGI 

� nie zawiera aldehydów 

� nie zawiera fenoli 

 

PRODUCENT 


