
Dentaclean Lemon Touch Big 

Citronové aroma 

 

Klíčové vlastnosti produktu 

Povrchové dezinfekční utěrky Dentaclean Lemon Touch jsou k dostání ve 2 velikostech – standardní a 

velké. Utěrky standardní velikosti jsou k dostání v baleních po 100 kusech a každá utěrka má rozměr 

180x120 mm. Utěrky velké velikosti jsou k dostání v baleních po 200 kusech a každá utěrka má 

rozměr 200x200 mm. Možnosti balení v obou velikostech zahrnují dávkovací nádobu nebo „stojací“ 

doplňující balení. Tyto utěrky mají speciální složení pro použití ve zdravotnickém a stomatologickém 

prostředí na neinvazivní zdravotnické vybavení. Jsou také bezpečné pro použití na povrchy citlivé na 

alkohol a jsou účinné proti širokému spektru organizmů. Ubrousky jsou k dostání v citronovém a 

přírodním aroma. 

 

Návod k použití 

Pro každé otření objektů určených k dezinfekci použijte novou utěrku, aby se povrch zcela navlhčil, a 

nechte dezinfekční prostředek působit více než 60 sekund, aby se odpařila vlhkost z povrchu. 

Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol. Nepoužívejte po vypršení data použitelnosti. Pouze pro 

profesionální použití. 

 

Složení produktu 

Roztok obsahuje mimo jiné tyto složky: ethanol, propan-2-ol, polymerní biguanid hydrochlorid, 

parfém, linalool, limonen. 

 

Fyzikální vlastnosti 

Polyviskózní látka napuštěná čirou tekutinou. Barva bílá. Vůně závisí na aroma. pH roztoku 3,0-5,0 

s dobou použitelnosti 3 roky. 

 

Normy týkající se testování 

EN 14885, EN 13727, EN 13624, EN 14476 

 

K dostání ve 2 velikostech – velké a standardní 

 

 

 

 



 

 

 

Spektrum a kontaktní doby 

Baktericidní     60 sekund 

Pseudomonas aeruginosa   60 sekund 

Enterococcus hirae    60 sekund 

Staphylococcus aureus    60 sekund 

Salmonella typhimurium   60 sekund 

MRSA      60 sekund 

VRE      60 sekund 

E-Coli      60 sekund 

Kvasinky    60 sekund 

Candida albicans    60 sekund 

Omezené spektrum virucidní   60 sekund 

Adenovirus     60 sekund 

Norovirus     60 sekund 

Virus hepatitidy B (HBV)   60 sekund 

Virus hepatitidy C (HCV)   60 sekund 

Virus lidské imunodeficience (HIV)  60 sekund 

Virus lidské T buněčné leukémie (HTLV) 60 sekund 

Influenza Virus (který postihuje člověka, ptačí a prasečí chřipkové viry) 60 sekund 

Virus hepatitidy Delta (HDV)   60 sekund 

Coronavirus (včetně SARS a MERS)  60 sekund 

Filoviridae (včetně viru Eboly)   60 sekund 

Virus zarděnek    60 sekund 

Virus spalniček     60 sekund 

Herpes viry     60 sekund 

Flavivirus     60 sekund 

Virus vztekliny     60 sekund 

Viry neštovic     60 sekund 

Fungicidní     5 min 

Aspergillus brasiliensis    5 min 
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