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Nie zmienia kształtu ani stabilności wymiarowej wycisków
stomatologicznych

Środek dezynfekujący nie ma negatywnego wpływu na formę bądź
stabilność wycisków stomatologicznych.
Krótki czas ekspozycji

Krótki czas ekspozycji zwiększa bezpieczeństwo pracy, ponieważ
środek dezynfekujący osiąga pełną skuteczność w ciągu jedynie 2
minut.
Ekonomiczny w użyciu

Data ważności roztworu wynosi 1 tydzień.
Proste stosowanie

Poziomy napełnienia są wskazane na pokrywie, co pozwala na łatwe
dozowanie koncentratu środka dezynfekującego.

PROSEPT®  Impression

PROSEPT® Impression to płynny koncentrat do delikatnej, a zarazem
bardzo skutecznej i szybkiej dezynfekcji wycisków stomatologicznych,
łyżek wyciskowych, laboratoryjnych instrumentów dentystycznych oraz
materiału protetycznego. Testy wykazują, że preparat nie wpływa na
stabilność wymiarową wycisków wykonanych z alginatu, polieteru,
polisulfidu, silikonu A oraz silikonu C i gipsu. Preparat nie zawiera
aldehydów, dzięki czemu obrabiany materiał nie ulega odbarwieniom, a
krew i białka nie ulegają wiązaniu. Staranna kompozycja środków
powierzchniowo–czynnych zapewnia dużą moc czyszczącą oraz eliminuje
konieczność czyszczenia wstępnego elementów, nawet w przypadku
silnych zanieczyszczeń organicznych. Silny koncentrat jest do 50 razy
bardziej wydajny niż produkt tradycyjny. PROSEPT® Impression łatwo
ulega biodegradacji i ma przyjemny zapach. Specjalnie zaprojektowana
nakrętka z podziałką objętości 20 ml zapewnia łatwe zastosowanie i dużą
dokładność dozowania.
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Spektrum zastosowan / Czasy ekspozycji

Bakteriobójcza (1,2,7)

Drożdżobójcza (1,3,7)

Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (4,5)

Wirus wirusowej biegunki bydła (4)

Wirus zapalenia wątroby typu B (4,5)

Wirus zapalenia wątroby typu C (4,6)

Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (4)

Ludzki wirus niedoboru odporności (4,5)

Wirus grypy typu A H3N2 (4)

Wirus krowianki szczep Elstree (4)

Rotawirus szczep Wa (4)

(1) DGHM metody standardowe*, (2) EN 1040, EN 13727, EN 14561*, (3) EN 1275, EN 13624, EN
14562*, (4) wytyczne RKI/DVV, (5) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z
wirusem zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru odporności, (6) wirus zastępczy
dla wirusa bydlędej biegunki wirusowej, (7) na liście VAH/DGHM w najkrótszej dostępnej kategorii
ekspozycji (5 minut), * badanie nośnika

Formy dostawy

OD-071041 Butelka 1-litrowa z nakrętką z dozownikiem

PROSEPT® Impression –  Łagodny środek do dezynfekcji wycisków
dentystycznych wykonanych z kwasu alginowego, polieteru i silikonu.

PLD81C825E5A

Twój lokalny dystrybutor
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