REPROCHEM MANUAL INSTRUMENT AND EQUIPMENT
CLEANER

Reprochem Manual Instrument and equipment cleaner: Nagy hatékonyságú enzymes műszer
és berendezés tisztító
Használati utasítás:
Tisztítás és fertőtlenítés:
A Reprochem Manual nem habzó, antibakteriális tisztító, amely ideális, berendezések, szívók
belsejének, műszereknek tisztítására, ahol vér, nyál vagy testnedvek is jelen vannak.
A 2l-es flakon koncentrátumból 200 l munkaoldat készíthető.
Hígítási arányok:
A berendezésekhez használjon 1%-os oldatot, azaz adjon 10 ml koncentrátumot 1 l vízhez
A műszerekhez használjon 2%-os oldatot, azaz adjon 20 ml koncentrátumot 1 l vízhez.
5 percig áztassa vagy mossa a szennyezett területet, majd öblítse le alaposan.
Az elkészített oldatot 7 nap elteltével, vagy zavarossá válás esetén cserélje ki.
Autokláv használata vagy kémiai fertőtlenítés előtt öblítsük le a műszert vízzel.
Összetevők:
Protease enzyme
CAS No.
9014-01-1
Amylase enzyme
CAS No.
9000-90-2
Lipase enzyme
CAS No.
9001-62-1
Óvintézkedések, elsősegély nyújtási rendelkezés:

S 1/2 – Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 23 – A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 37 - Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
Egyéb veszélyek:
A készítmény biológiailag lebomlik nincs specifikus környezeti veszély.
Belégzés: Kerülje a koncentrátum belégzését. Menjen friss levegőre.
Szembekerülés: Öblítse azonnal bő vízzel a nyitott szemet 15 percig. Keresse fel szakorvosát, ha a
tünetek megmaradnak.
Bőrre-kerülés: Mossa le azonnal bő vízzel és szappannal. Óvakodjon a hosszantartó érintkezéstől.
Lenyelés: Öblítse ki a száját és a torkát, és igyon nagy mennyiségű vizet. Ne erőltesse a hányást.
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de jól szellőztethető
sötét helyen, 0 ˚C -30 ˚C közötti hőmérsékleten, lásd a flakonon
Tűzveszélyességi osztály: „E” Nem tűzveszélyes
Ökotoxikológia: Szabályszerű alkalmazás mellett káros hatása nincs. A készítmény maradékait
illetve csomagolóanyagát nyílt vízbe, talajba juttatni tilos, a készítményt csak vízzel higított állapotban
szabad a csatornába juttatni.
Kiszerelési egység: 2l-es folyékony koncentrátum
Forgalomba hozza: PÁL DENTAL ZRT 1085 Budapest, Pál u. 2. Tel: 317-0927, 318-8953

