
Dentaclean Mint Touch Big Extra 

Mátové aroma 

Kontaktní doba od 30 sekund 

 

Klíčové vlastnosti produktu 

Povrchové dezinfekční utěrky bez alkoholu Dentaclean Mint Touch Big Extra 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. 

Tyto ubrousky, které jsou k dostání s mátovým aroma, obsahují čisticí prostředek dodávající jim lepší 

čisticí sílu. 

 

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 30 sekund. Nechte vlhkost z povrchu odpařit nebo jej 

otřete suchou utěrkou. Pouze pro profesionální použití. 

 

Složení produktu 

Roztok obsahuje mimo jiné tyto složky: vodu, benzalkoniumchlorid, C12-14 alkyl 

ethylbenzylamoniumchlorid, didecyldimethylamoniumchlorid, 2-propanol (neaktivní, <1%), C9-11 

Pareth-8, PPG-2 methyléter, polyaminopropyl-biguanid, kokamidopropylbetain, tetrasodný EDTA, 

protipěnivé látky, konzervační látky, aroma. 

 

Fyzikální vlastnosti 

Polyviskózní látka napuštěná čirou tekutinou. Barva bílá. Aroma mátové. pH roztoku 6,5-7,5,  doba 

použitelnosti 3 roky. 

 

Normy týkající se testování 

EN 14885, EN 13727, EN 14476, EN 13624, EN 14348, EN 13704 

 

K dostání ve 2 velikostech – velké a standardní 

 

 



Spektrum a kontaktní doby 

Baktericidní     30 sekund 

Pseudomonas aeruginosa   30 sekund 

Enterococcus hirae    30 sekund 

Staphylococcus aureus    30 sekund 

Salmonella typhimurium   60 sekund 

MRSA      60 sekund 

VRE      60 sekund 

E-Coli      60 sekund 

Mikrobakterie 

Mycobacterium avium    2 minuty 

Kvasinky 

Candida albicans    30 sekund 

Viry 

Virus hepatitidy C (HCV)   5 minut 

Virus lidské imunodeficience (HIV)  30 sekund 

Virus lidské influenzy B    30 sekund 

H1N1 Chřipka A    2 minuty 

Rotavirus A     30 sekund 

Plísně 

Aspergillus niger    30 sekund 

Penicillium chrysogenum   2 minuty 
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