PROSEPT® Burs – Antikorozívny roztok pripravený k okamžitému použitiu,
určený pre rýchlu dezinfekciu a čistenie rotačných nástrojov.
Spektrum účinku / Expozičný čas

PROSEPT® Burs
PROSEPT® Burs je nariedený dezinfekčný roztok k okamžitému použitiu
pre rotačné zubárske a chirurgické presné nástroje (napr. vrtáky,
leštičky,nástroje z ocele, spečených karbidov a brúsnych diamantov a
pod.), ktorý vykazuje popri širokom spektre účinnosti takisto veľmi dobré
čistiace vlastnosti i pri silnom organickom zaťažení, a to vďaka
špeciálnym tenzidovým zložkám, už behom jednej minúty. Zloženie bez
obsahu fenolov a aldehydov a špeciálne zložky chrániace pred koróziou
zabezpečujú dobrú znášanlivosť k materiálom, zabraňujú farebným
zmenám a fixácii krvy a výrazne predlžujú životnosť nástrojov.
Oplachovanie nie je vďaka bezozbytkovému vyparovaniu PROSEPT®
Burs nutné. Doba použitia je pri priemernom znečistení 1 týždeň, čo robí
z aplikácie roztoku PROSEPT® Burs veľmi ekonomickú a ekologickú
záležitosť.

Baktericídny (1,2,12)

30 sekúnd

Baktérie rezistentné voči antibiotikám (3)

30 sekúnd

Tuberkulocídny (1,4,12)

60 sekúnd

Mykobakteriocídny (1,4,12)

60 sekúnd

Kvasinkocídny (1,5,12)

30 sekúnd

Kvasinky rezistentné voči antibiotikám (6)

30 sekúnd

Fungicídny (1,5,12)

60 sekúnd

Obmedzene virucídny

60 sekúnd

Vírus bovinnej vírusovej hnačky (7)

30 sekúnd

Vírus hepatitídy B (8)

30 sekúnd

Vírus hepatitídy C (7,9)

30 sekúnd

Herpes simplex vírus typu 1 (7)

30 sekúnd

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (8)

30 sekúnd

Virucídny (10,11)

60 sekúnd

Adenovírus typu 5 (7,10)

60 sekúnd

Poliovírus typu 1 LSc-2ab (10)

60 sekúnd

Polyomavírus Rotavírus (7)

30 sekúnd

(1) štandardné metódy DGHM*, (2) EN 1040, EN 13727, EN 14561*, (3) A. baumanii, ESBL, K.
rhizophila, MRSA, VRE, (4) EN 14348, EN 14563*, (5) EN 1275, EN 13624, EN 14562*, (6) CaDR,
(7) norma RKI/DVV, (8) Test antigénov HBs vrátane HIV, (9) vírus BVDV, (10) EN 14476, (11)
účinný voči všetkým obaleným a neobaleným vírusom, (12) na zozname VAH/DGHM v kategórii
s najkratším dostupným expozičným časom (5 minút), * povrchová skúška

Balenia
OD-061065
OD-061070
OD-061075

Fľaša s objemom 1 l
fľaša s objemom 2 l
kanister s objemom 5 l

Výhody pre vás
► Plne virucídne účinky do 60 sekúnd

Pôsobí i proti najodolnejším vírusom, ako sú polioviry a adenoviry.
► Silný čistiaci prostriedok

Vzhľadom k silným čistiacim vlastnostiam tohoto prípravku je
predčistenie a následné čistenie zbytočné.
► Cenovo výhodné použitie

Roztok možno použíť po dobu maximálne 1 týždňa.

Váš miestny predajca
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