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Maszynowe przygotowywanie narzędzi

Oszczędność czasu dzięki szybkiemu i dokładnemu wysychaniu
Kwaśna wartość pH zapobiega tworzeniu się kamienia i osadów 
Zachowuje jakość instrumentów

Opis produktu
THERMOSHIELD SHINE to płynny  
koncentrat do stosowania jako środek 
nabłyszczający w myjniach i dezynfektorach 
termicznych do przygotowywania narzędzi 
medycznych i stomatologicznych, jak 
również wyrobów medycznych. Jest 
dodawany do ostatniego płukania, a 
dozowanie odbywa się automatycznie za 
pomocą pompy dozującej lub komory na 
nabłyszczacz myjni lub dezynfektora 
termicznego. Dzięki kwaśnej wartości pH 
THERMOSHIELD SHINE zapobiega 
tworzeniu się osadów na narzędziach i w 
myjni. Dzięki szybkiemu działaniu 
osuszającemu THERMOSHIELD SHINE 
zapobiega tworzeniu się plam wodnych, 
oszczędzając czas podczas  przygotowaniu 
narzędzi. 

Zakres stosowania
Do płukania i czystego płukania po myciu i 
dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych 
narzędzi i materiałów w myjniach i 
dezynfektorach.
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Zastosowanie
Umieść narzędzia w maszynie zgodnie z 
zaleceniami (np. planem higieny). 
Wszystkie powierzchnie i wnęki muszą być 
dostępne dla płynu do płukania 
maszynowego. THERMOSHIELD SHINE 
służy do czystego płukiwania po myciu. 
Dozowanie odbywa się za pomocą pomp 
dozujących lub dozownika płynu 
nabłyszczającego w automatycznych 
myjniach-dezynfektorach. 

Skład
Kwas cytrynowy, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, środki 
kompleksujące.

Opinie ekspertów 
Posiadamy obszerne ekspertyzy dotyczące 
wszystkich naszych produktów. Na życzenie 
dostarczymy portfolio raportów ekspertów.

Środki zapobiegania i 
ostrożności 
Może powodować korozję metali. 
Powoduje poważne oparzenia skóry i 
uszkodzenia oczu. Nosić rękawice 
ochronne / odzież ochronną / ochronę 
oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU 
POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE 
wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU 
KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną 
odzież. Spłukać skórę wodą / pod 
prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ 
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, 
jeśli są obecne i łatwo można to zrobić. 
Kontynuować płukanie. Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / 
lekarzem. Usunąć rozprysk, aby zapobiec 
szkodom materialnym. Przechowywać w 
pojemniku odpornym na korozję z 
odporną powłoką wewnętrzną.

Wyłącznie do profesjonalnego użycia.
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THERMOSHIELD® SHINE 
Czynnik płuczący do maszynowego 
przygotowywania narzędzi
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Produkt Pojed.opak. Zawartość Opak.zbiorcze REF

THERMOSHIELD SHINE Butelka dozująca 1 L 12 00-182-010EXP1




