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Drill Plus
Dezinfekční a čisticí prostředek pro rotační nástroje

Návod k použití

Typ přípravku
DENTACLEAN Drill Plus je samočinně čistící a dezinfekční prostředek pro 
přesné rotační nástroje na bázi zásad, alkoholu, a aminů. Obsahuje speciální 
rozpouštědla a inhibitory koroze k ochraně materiálu. 

Oblast použití
DENTACLEAN Drill Plus se používá k dezinfekci zubních vrtaček  
a přesných rotačních nástrojů.

Mikrobiologie
DENTACLEAN Drill Plus působí proti bakteriím, kvasinkám (Candida albi-
cans), TBC (mykobaktericidní) a virům (HIV, HCV, HBV, chřipkové viry atd.)

Aplikace
Drobné rotační nástroje se okamžitě po použití vloží bez předchozího čištění 
do nezředěného roztoku do frezátoru nebo ultrazvukové lázně. Nenechte 
nečistoty zaschnout. Po vyjmutí z roztoku DENTACLEAN Drill Plus nástroje 
pečlivě opláchněte čistou vodou a osušte. V případě hodně silného znečištění 
nástroje po vyjmutí očistěte kartáčkem a dezinfekci přípravkem DENTACLEAN 
Drill Plus zopakujte. Pokud se nástroje po dezinfekci přípravkem DENTACLE-
AN Drill Plus ještě sterilizují, musí se před sterilizací opláchnout a osušit. 
Použitý roztok každodenně obnovujte, abyste dosáhli optimální účinnosti.

POZOR:
Do přípravku DENTACLEAN Drill Plus nevkládejte žádné kovové díly. 
Nesmíchávejte DENTACLEAN Drill Plus s žádnými jinými čisticími pro-
středky.   
 
Zvláštní upozornění a pokyny pro skladování
Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní list a informaci o výrob-
ku. Zajistěte dobré větrání místnosti, hlavně u podlahy (páry jsou těžší než 
vzduch). Zamezte tvorbě aerosolu. Nevdechněte páry/aerosol. Dbejte na 
dodržení nejvyšší přípustné koncentrace na pracovišti (NPK-P) a dalších limit-
ních hodnot. Vyhněte se styku s očima a pokožkou. Buďte opatrní při otvírání 
a manipulaci s nádobami. Nevylívejte a nerozstřikujte přípravek v uzavřených 
prostorách. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. Držte odděle-
ně od zdrojů zapálení – nekuřte. Páry mohou se vzduchem vytvořit výbuš-
nou směs. Ve vyprázdněné nádobě se mohou tvořit zápalné směsi. Učiňte 
opatření proti elektrostatickému výboji. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo 
na žhavá tělesa. Dodržujte předpisy o skladování hořlavých kapalin. Dodržujte 
ustanovení vodního zákona. Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel. 
Nádoby skladujte na dobře větraném místě. Skladujte v uzavřených nádobách 
na chladném a suchém místě. 
 
Aplikační koncentrace / doba působení u koncentrátu
baktericidní, vysoká zátěž: 1 min 
levurocidní, vysoká zátěž: 1 min
limitovaně virucidní: 1 min
TBC, Mycobakterium terrae, vysoká zátěž: 5 min

Balení a dodací jednotky 
Jednotlivé balení Dodací jednotka
2 litrová láhev 10× 2 l (karton)
5 litrový kanystr 1× 5 l
10 litrový kanystr 1× 10 l

Pomůcky pro správné dávkování
dávkovací pumpička pro 5 a 10 litrový kanystr 
výpustní kohout pro 5 a 10 litrový kanystr 
litrová dávkovací láhev

Výrobce
L.C. Pliwa, Pliwastr. 2, 343 23  Malsfeld-Ostheim, Německo

Složení výrobku
ve 100 g aplikačního roztoku je obsaženo:
N,N-Bis(3-Aminopropyl)-dodecylamin 2,10 g
tetraboritan sodný dekahydrát 1,12 g 
propan-2-ol 15,0 g
hydroxid draselný 2,97 g
inhibitory koroze

Fyzikálně-chemické údaje
vzhled koncentrátu: čirá, bezbarvá kapalina
hodnota pH: > 13
hustota (20 °C): 1,02 (± 0,01)

Osobní ochrana
Noste vždy ochranný oděv, ochranu očí, roušku a rukavice. Nechráněné osoby 
se musí držet v dostatečné vzdálenosti. Postarejte se o dostatečné větrání. 
Vyhněte se styku s pokožkou a očima. Nevdechněte páry. Držte odděleně  
od zápalných zdrojů. Plyny, páry, mlhu zlikvidujte postřikem vodou. Nenechte 
vniknout do kanalizace nebo povrchových a spodních vod. 

Označení
 0124 / Třída IIb / UMDNS 17-920 / UN 2924

Informace k ochraně životního prostředí
Vyrobeno moderními, bezpečnými a ekologicky šetrnými postupy, hospodárně 
a s dodržením vysokých standardů kvality (EN ISO 9001, EN ISO 13485). 
Biologická odbouratelnost prokázaná odborným posudkem přispívá k tomu, 
že odpadní vody i životní prostředí jsou při odstranění použitých výrobků 
podstatně méně zatíženy.

Údaje k ekologii
Biologická odbouratelnost: snadno biologicky odbouratelný
Metoda: OECD 301D / EEC 84/449 C6

Certifikát 
na seznamu VAH

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008
Nebezpečí
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm  
a jinými zdroji zapálení. Zákazk kouření. 
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P260 Nevdechujte páry / aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochr. oděv / ochr. brýle / obličejový štít.
P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 
P303+P361+P353 Při styku s kůží nebo s vlasy: 
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 
vodou/osprchujte. 
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. 
P304+P340 Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte  
ji v poloze usnadňující dýchání. 
P309+P310 Při explozici nebo necítíte-li se dobře, Volejte toxikologické infor-
mační středisko +420 224 919 293 / lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
Obsahuje hydroxid draselný.
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