Dr. Mayer Aspi-Clear – Koncentrát na čištění a dezinfekci sacích přístrojů
Nepěnivá formule pro čištění a dezinfekci sacích systémů, separátorů amalgamů a nádrží stomatologických souprav.
Použití: Dr. Mayer Aspi-Clear je koncipován pro čištění a dezinfekci sacích systémů, separátorů amalgamů a nádrží
stomatologických souprav. Formule nevytváří pěnu. Každodenní aplikací se předchází vzniku biofilmu. Přípravek lze rovněž
používat pro dezinfekci uzavřených okruhů hydromasážních lázní. Výrobek se doporučuje k používání profesionálními uživateli
Mikrobiologická účinnost:
Bakterie (včetně MRSA) v souladu s: EN 13727 (snížená a zesílená organická nálož) 1% – 15 min.,
Fungi (C. albicans) v souladu s: EN 13624 (snížená organická nálož) 1% – 15 min., EN 13624 (zesílená organická nálož) 1% – 30 min.,
a 2% – 15 min.,
Mykobakterie (M. Tuberculosis) v souladu s EN 14348 (zesílená organická nálož) : 4% – 60 min.,
Zapouzdřené viry v souladu s: EN 14476 (snížená a zesílená organická nálož) 2% – 15 min.
Pokyny pro uživatele: Koncentrát se musí naředit vodou. Aby bylo možné získat 2% koncentraci, naředíme 20 ml koncentrátu s
980 ml vody.
Použití pro sací systémy: roztok nalijte do sacího systému podle stupně znečištění, a to jednou nebo dvakrát denně. Vysajte celý
roztok, vypněte přístroj a počkejte 15 min., aby roztok mohl působit. Po dezinfekci sací systém vypláchněte vodou. Vyplachování
lze provádět po uplynutí dané doby dezinfekce nebo druhý den, okamžitě po spuštění soupravy. Nemísit s jinými prostředky na
čištění a dezinfekci.
Používání pro hydromasážní lázně: Před prvním použitím opláchněte přístroj vodou, abyste odstranili veškeré zbytkové stopy po
předešlých přípravcích. Lázeň naplňte studenou vodou, čistou, až do úrovně nad tryskami. Přidejte 200 ml do 10 l vody. Přistroj na
15 minut aktivujte. Po použití vanu vyprázdněte a opláchněte vodou. Nemíchejte s jinými přípravky. Nepoužívejte výrobek během
terapeutické lázně pacienta.
Složení: 100 g přípravku obsahuje: 4,4 g dioctyl-dimethylamonium chlorid (CAS: 5538-94-3), 0,6 g Dodecyl dimethylbenzyl
amonium chlorid (CAS: 85409-22-9).
Látky, které přispívají ke klasifikaci dioctyl-dimethylamonium chlorid; Alanin, N, N-bis (karboxymethyl-), trisodiumsalt; hydroxid
draslíku.
Věty o nebezpečnosti: H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a
poškození očí.
Věty o bezpečném zacházení: P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P330+P331: V PŘÍPADĚ SPOLKNUTÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo
s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo se osprchujte. P305+P351+P338: V
PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Volejte okamžitě TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501:
Vyhoďte obsah/nádobu v souladu s předpisy pro nebezpečný odpad, obaly či odpadní obaly
Opatření k poskytnutí první pomoci: Vdechnutí: v případě příznaků intoxikace vyveďte zraněného mimo oblast expozice, na
čerstvý vzduch. Pokud se příznaky zhorší nebo přetrvávají, požádejte o lékařskou pomoc. Zasažení kůže: Odstraňte kontaminované
oblečení a obuv, omývejte kůži nebo zasaženou osobu osprchujte dle konkrétního případu dostatečným množstvím čisté vody a
neutrálním mýdlem. Při vážných potížích je nutná návštěva lékaře. Způsobí-li směs popálení nebo omrzliny, neodstraňujte
oblečení, jelikož způsobené zranění by se mohlo zhoršit, když je oblečení přilepeno na kůži. V případě tvoření puchýřů na kůži se
puchýře nesmí propíchnout, neboť by vzrostlo riziko infekce. Zasažení očí: Vyplachujte oči dostatečným množstvím vody při
pokojové teplotě alespoň 15 minut. Nedovolte postiženému, aby si oči mnul nebo aby je zavřel. Používá-li zraněný kontaktní čočky,
je nutné je odstranit, pokud se nepřilepily na oči, neboť by mohly způsobit další zranění. Ve všech zmíněných případech je nutné
po opláchnutí okamžitě dopravit zraněného k lékaři a předložit bezpečnostní list výrobku. Požití / vdechnutí: Poskytněte okamžitě
lékařskou pomoc a ukažte lékaři bezpečnostní list výrobku. Nevyvolávejte zvracení, protože by mohlo dojít k poškození sliznice
horního trávicího traktu a vdechnutí by poškodilo dýchací cesty. Vypláchněte ústa a krk. Je možné, že byly tyto části požitím
výrobku poraněny. Podrobné informace o poskytnutí první pomoci naleznete v bezpečnostním listu výrobku.
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