PROSEPT® Impression – Šetrný dezinfekčný koncentrát pre otlačky z
alginátovej hmoty, polyetheru a silikonu.
Spektrum účinku / Expozičný čas
Baktericídny (1,2,7)

1% za 2 min.
3% za 1 min.

Kvasinkocídny (1,3,7)

1% za 2 min.
3% za 1 min.

Obmedzene virucídny (4,5)

1% za 2 min.
3% za 1 min.

Vírus bovinnej vírusovej hnačky (4)

1% za 1 min.

Vírus hepatitídy B (4,5)

1% za 2 min.
3% za 1 min.

PROSEPT® Impression
PROSEPT® Impression je koncentrát vyvinutý podľa najnovších
vedeckých poznatkov, ktorý umožňuje šetrnú a zároveň maximálne
efektívnu a rýchlu dezinfekciu všetkých dentálnych otlačkov chrupu,
otlačkových lyžíc, zubárskych polotovarov a protetických materiálov.
Prevedené testy z otlačkov z alginatu, polyteru, polysulfidu, silikonu A,
silikonu K ukázali, že tvarová stabilita otlačkov a kompatibilita sádry
neni porušená. Vďaka nulovému obsahu aldehydov nedochádza k
zmenám farby ani k fixácii krvi alebo bielkovín na ošetrovaných
materiáloch. Špeciálne vybrané tenzidy maju za následok veľmi dobre
čistiace vlastnosti a zároveň umožňujú vypustiť predčistenie i pri
vysokom organickom zaťažení. Koncentrované zloženie je až 50 krát
výdatnejšie než bežné nariedené roztoky a umožňuje tak jednoduchšiu
prípravu nariedeného roztoku ako výrobky v práškovej forme. PROSEPT®
Impression je biologicky ľahko odburateľný a je príjemným spôsobom
navoňaný. Viečko s dávkovacou značkou na 20 ml, ktoré je pre špeciálne
vyvinuté koncentráty, usňadňuje aplikáciu a umožňuje ekonomickú i
ekologickú aplikáciu.

Vírus hepatitídy C (4,6)

1% za 1 min.

Herpes simplex vírus typu 1 (4)

3% za 1 min.

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (4,5)

1% za 2 min.
3% za 1 min.

Vírus chrípky A H3N2 (4)

3% za 3 min.

Vírus vakcínie kmeňa Elstree (4)

1% za 2 min.
3% za 1 min.

Rotavírus kmeňa Wa (4)

3% za 1 min.

(1) štandardné metódy DGHM*, (2) EN 1040, EN 13727, EN 14561*, (3) EN 1275, EN 13624, EN
14562*, (4) norma RKI/DVV, (5) účinný proti všetkým obaleným vírusom, vrátane HBV a HIV,
(6) vírus BVDV, (7) na zozname VAH/DGHM v kategórii s najkratším dostupným expozičným
časom (5 minút), * povrchová skúška

Dávkovanie
Koncentrácia
1% (= 0.5x Vrchnák =10 ml)
3% (= 1.5x Vrchnák =30 ml)

Koncentrát + Voda
10 ml+990 ml
30 ml+970 ml

Čas
2 min.
1 min.

Balenie
OD-071041

fľaša s objemom 1 l s odmerkou

Výhody pre vás
► Nezmení formu alebo rozmerovou stabilitu zubných otlačlov

Dezinfekčný prípravok nemá negatívny účinok na formu ani stabilitu
zubných otlačkov.
► Krátky expozičný čas

Krátká doba expozicie zvyšuje bezpečnosť pri práci, pretože
dezinfekčný prípravok pôsobí behom len 2 minút.
► Cenovo výhodné použitie

Roztok možno použíť po dobu maximálne 1 týždňa.
► Jednoduchá aplikácia

Objemy sú uvedené na viečku pre rýchle a jednoduché dávkovanie
dezinfekčných koncentrátov.

Váš miestny predajca
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