
Dentaclean Instrument Extra 

Dezinfekční prostředek na nástroje 

 

Klíčové vlastnosti produktu 

Dezinfekční koncentrát pro nástroje, frézky a endodontické nástroje bez aldehydu a fenolu. 

Biologicky odbouratelný. Snadná manipulace s vysokou přesností dávkování. Účinný proti širokému 

spektru organizmů. 

 

Návod k použití 

Přidejte 20 ml do 1 litru čisté vody (2 % roztok). Doba namočení: 15 minut. Doporučenou dobu 

namočení nepřekračujte. Po dezinfekci nástroje důkladně opláchněte RO nebo destilovanou vodou. 

Roztok každý týden nebo denně vyměňujte, v závislosti na četnosti použití. Pokud se v roztoku objeví 

fyzické nečistoty, vyměňte ho dříve. Nepoužívejte na materiály ze slitin, surového železa nebo 

s hliníkovými částmi, např. stříkačky. Pouze pro odborné použití. 

 

Složení produktu 

Voda, benzalkoniumchlorid, didecyldimoniumchlorid, isopropylalkohol, benzotriazol, 

polyaminopropylbiguanid, hydroxyethylcelulóza, kokamidopropylbetain, parfém, C.I. 44045. 

 

Fyzikální vlastnosti 

Modrá tekutina, příjemné aroma pelargónií. pH 5,4-6,0. Rozpustnost ve vodě: Mísitelný s vodou. 

Doba použitelnosti 3 roky. 

 

Klasifikace nebezpečnosti pro přepravu 

UN 1903 

Obalová skupina: II 

Třída: 8 

Oficiální pojmenování pro přepravu: PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N. (benzalkoniumchlorid) 

 

Normy týkající se testování 

EN 14885, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476 

 

 

 



Spektrum a kontaktní doby 

Baktericidní    15 minut 

Pseudomonas aeruginosa  15 minut 

Staphyloccocus aureus   15 minut 

Enterococcus hirae   15 minut 

Salmonella typhimurium  5 minut 

Legionella pneumophila  5 minut 

Kvasinky    15 minut 

Candida albicans   15 minut 

Viry 

HIV     15 minut 

Virus lidské chřipky B   2 minuty 

Virus hepatitidy C (HCV)  5 minut 

 

Popis použití 

Produkt pro dezinfekci nástrojů je tekutý koncentrát používaný ve stomatologickém/zdravotnickém 

prostředí. Tyto produkty jsou speciálně navržené tak, aby pomáhaly při pravidelném čištění a 

dezinfekci stomatologických a zdravotnických nástrojů a používají se v prostorách zubní ordinace 

lékařem nebo asistentem jako součást dezinfekčních a čisticích procedur. Tento proces se provádí 

v dekontaminační místnosti mimo prostor v kontaktu s pacientem. 

Produkty mají antimikrobiální vlastnosti, které jsou účinné proti širokému spektru organizmů. 

Koncentrát je dezinfekčním prostředkem pro nástroje, jako jsou sondy, ruční zrcátka a pinzety. 

Produkt se prodává jako koncentrovaný roztok a ředí se vodou z vodovodu a nalévá se do vhodné 

nádoby, jako je nádrž na namáčení nástrojů. Nástroje se ponechávají v roztoku po doporučenou dobu 

a pak se z něj vyjmou, než se přistoupí k další fázi dezinfekce (ke sterilizaci). 

Klasifikace / Postup posuzování 

Produkty pro dezinfekci nástrojů jsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky třídy IIb podle bodu 

15 směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS a pozdějších dodatků. 
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