PROSEPT® Contra – W pełni wirusobójczy środek dezynfekujący do
manualnej obróbki wiertarek dentystycznych, kątownic i turbin.
Spektrum zastosowan / Czasy ekspozycji

PROSEPT® Contra
PROSEPT® Contra to unikalny system jednocznesnej dezynfekcji,
czyszczenia i smarowania wiertarek dentystycznych, kątownic i turbin.
PROSEPT® Contra usuwa wirusy w ciągu 1 minuty, ponadto eliminuje
biofilm i odkładający się kamień, zwiększając tym samym żywotność
przyrządów. Roztwór zawiera wysokiej jakości olej medyczny służący do
precyzyjnego smarowania. Wszystkie składniki preparatu są dopuszczone
do użytku w przemyśle kosmetycznym i są w pełni biodegradowalne.
PROSEPT® Contra stosuje się w połączeniu z PROSEPT® Adapter, który
nakłada się na przyrząd w celu jego napełnienia preparatem, a następnie
przedmuchania bez konieczności demontażu przyrządu. System jest
bardzo prosty i ekonomiczny w użyciu. PROSEPT® Contra nie produkuje
aerozoli, co chroni personel przed chemikaliami i patogenami.

Bakteriobójcza (1,2)

60 sekund

Bakterie oporne na antybiotyki (3)

60 sekund

Gruźliczobójcza (1,4)

60 sekund

Prątkobójcza (1,4)

60 sekund

Drożdżobójcza (1,5)

60 sekund

Drożdże oporne na antybiotyki (6)

60 sekund

Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (7,8)

30 sekund

Wirus wirusowej biegunki bydła (7)

30 sekund

Wirus zapalenia wątroby typu B (7,8)

30 sekund

Wirus zapalenia wątroby typu C (7,9)

30 sekund

Ludzki wirus niedoboru odporności (7,8)

30 sekund

Wirus krowianki szczep Elstree (7)

30 sekund

Wirusobójcze (7,10,11)

60 sekund

Adenowirus typu 5 (7,10)

60 sekund

Wirus polio typu 1 LSc-2ab (7,10)

60 sekund

Poliamawirus SV 40 (7)

30 sekund

(1) DGHM metody standardowe*, (2) EN 1040, EN 13727, EN 14561*, (3) Acinetobacter
baumannii, beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, Kocuria rhizophila, gronkowiec
złocisty, odporne na wankomycynę bakterie Enterococcus, (4) EN 14348, EN 14563*, (5) EN 1275,
EN 13624, EN 14562*, (6) CaDR, (7) wytyczne RKI/DVV, (8) aktywny wobec wszystkich wirusów
otoczkowych włącznie z wirusem zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru
odporności, (9) wirus zastępczy dla wirusa bydlędej biegunki wirusowej, (10) EN 14476, (11)
aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych i bezotoczkowych, * badanie nośnika

Formy dostawy
OD-061154

Butelka 575 ml z pompką spustową

Twoje korzyści
► 3 w 1

Jednocześnie dezynfekuje, czyści i smaruje.
► Krótki czas ekspozycji

Aktywny wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów, łącznie z bardzo
opornymi wirusami jak wirus polio bądź adenowirus w ciągu 60
sekund, zgodnie z wytycznymi RKI oraz europejskimi normami.
► Bezaldehydowa i bezalkoholowa receptura

Pełna dezynfekcja bez zagrożenia dla zdrowia.
► Maksymalna wydajność i oszczędność

Pozwala na dezynfekcję, czyszczenie i smarowanie wiertarek
dentystycznych i turbin w ciągu 2 minut, bez konieczności stosowania
sprężonego powietrza, elektryczności bądź innych instalacji.
► Opatentowany

Twój lokalny dystrybutor
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