Komplexní
řešení dezinfekce
v zubní ordinaci

Ucelená řada dezinfekcí pro všechny oblasti použití
Široké spektrum účinnosti
Rozdílné účinné látky pro doporučené střídání
Nejlepší poměr cena/výkon

Komplexní řada dezinfekcí
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Mytí a dezinfekce rukou
Ruce jsou původcem 60 % všech přenesených infekcí ve zdravotnictví. Nesprávným ošetřením se
stávají rizikovými nejen pro pacienty, ale i pro nás samotné a naše nejbližší okolí. Ruce jsou nejčastějšími místy přenosu patogenů, přicházejí do styku s pacienty, nástroji, povrchy a přístroji.
Mytí rukou je jedním z nejzákladnějším hygienických postupů nás všech. Mechanickým mytím rukou se zbavíme 20 až
40 % potenciálně patogenní tranzitní mikroflóry. Myjí se špinavé a biologicky kontaminované ruce, což pomáhá zvýšit
efekt následné dezinfekce. Níže naleznete znázornění nejčastěji opomenutých oblastí při mytí rukou na hřbetu a na
dlani.

hřbet

Nejčastěji opomenutá místa

dlaň

Často opomenutá místa

Méně často opomenutá místa

Po mytí probíhá dezinfekce rukou, jejímž cílem je usmrcení choroboplodných zárodků, které se dostaly na kůži kontaktem s pacientem nebo z kontaminovaných předmětů. Dezinfekční prostředky se aplikují do suchých dlaní. Jsou založeny
na alkoholové bázi, proto není nutné je střídat.
Doba trvání celé procedury: 20-30 s
Zdroj MZ ČR
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Do sevřené dlaně aplikujte dostatek
přípravku na pokrytí celého povrchu rukou.

Třete ruce dlaní o dlaň.

Třete pravou dlaní o levý hřbet ruky
se zaklesnutými prsty a naopak.

Třete dlaní o dlaň
se zaklesnutými prsty.

Třete hřbety prstů o druhou dlaň
se zaklesnutými prsty.

Krouživým pohybem třete levý palec
v sevřené pravé dlani a naopak.

Obousměrnými krouživými pohyby třete
sevřenými prsty pravé ruky levou dlaň a
naopak.

Po oschnutí jsou Vaše ruce
dezinfikovány.

Hygiena rukou
Dentaclean SAN
Mycí emulze bez obsahu mýdla. Čistí důkladně a zároveň šetrně. Podporuje novotvorbu fyziologického prostředí pokožky, zvláčňuje ji, působí antibakteriálně a
příjemně voní.
složení
Natriumfettalkoholétersulfát, Laureth-3, PEG 7 Glyceryl-Cocoate, vonné látky, potravinářské barvivo
obj. čísla

balení

běžná cena

9032 057

Lahev, 0.5 l

148 Kč

9032 056

Kanystr, 5 l

939 Kč

9008 396

Dávkovač pro lahve o obsahu 0.5 l a 1 l

166 Kč

9008 397

Dávkovač pro kanystry o obsahu 5 l a 10 l

232 Kč

Dentaclean Derm
Vysoce účinná dezinfekce pro ruce a pokožku na bázi alkoholu, bez parfemace,
bez obsahu barviv a látek s dlouhodobým kumulativním účinkem.
účinná látka

spektrum účinnosti

Alkohol

A, (B), T, M, V

složení
62,80 g 2-propanol, voda
obj. číslo

balení

běžná cena

9001 507

Lahev, 0.5 l

148 Kč

9001 509

Kanystr, 5 l

939 Kč

9008 396

Dávkovač pro lahve o obsahu 0.5 l a 1 l

166 Kč

9008 397

Dávkovač pro kanystry o obsahu 5 l a 10 l

232 Kč

Dentaclean Creme E
Jemný krém s vitamínem E k ochraně a péči o citlivou pokožku. Péče o zatěžované ruce, které jsou v častém kontaktu s vodou a mýdlem. Zklidňující a zjemňující účinek, příjemná vůně, zvláčňuje pokožku, nemastí.
složení
Vaseline, Propan-1,2.diol, alkohol polyglycolether, D“-tocopheryl acetát, glycerin, isopropyl palmitate
obj. číslo

balení

9001 505

Lahev, 200 ml

běžná cena
148 Kč
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Dezinfekce nástrojů
Cílem řádného čištění a dezinfekce kontaminovaných nástrojů je především bezpečnost pacientů a zdravotnického personálu, ale také
ochrana před opotřebením a pro dlouhodobou životnost nástrojů. Nástroje, které nejsou na jedno použití, musí být dezinfikovány ihned
po použití v přípravku s účinkem minimálně baktericidním, virucidním a tuberkulocidním. Nástroje i ostatní pomůcky se odkládají do
dezinfekčního roztoku ihned po použití. Po důkladném opláchnutí vodou (pro odstranění reziduí dezinfekčního prostředku a mechanických nečistot) následuje sterilizace.

Dentaclean Instrument Plus
Dezinfekční a čisticí prostředek na ruční nástroje se silnou čistící schopností,
krátkou dobou působení, s širokým spektrem účinnosti. Obsahuje inhibitory
koroze pro ochranu nástrojů.
účinné látky

spektrum účinnosti

Amin, alkohol, biguanid

A, (B), T, M, V

dávkování
1 % - 15 minut (10 ml na 1 l vody)
2 % - 30 minut (20 ml na 1 l vody)
3 % - 60 minut (30 ml na 1 l vody)
obj. číslo

balení

9001 519

Lahev, 1 l

běžná cena
646 Kč

9001 520

Lahev, 2 l

1 161 Kč

9001 521

Kanystr, 5 l

2 410 Kč

od 4,80 Kč / 1 l roztoku

Dentaclean Instrument Extra
Dezinfekční přípravek na ruční nástroje se širokým spektrem účinnosti. Biologicky odbouratelný, příjemná vůně.
účinné látky

spektrum účinnosti

KAS, alkohol

A, (B), T, V

dávkování
2 % - 15 min (20 ml na 1 l vody)
obj. číslo

balení

běžná cena

9036 847

Lahev, 1 l

646 Kč

9036 848

Lahev, 2 l

1 161 Kč

9036 849

Kanystr, 5 l

2 410 Kč

Dentaclean Drill Plus
Dezinfekční a čisticí prostředek na rotační nástroje, k přímému použití. Vynikající čistící síla, ochrana proti korozi, baktericidní účinek s okamžitým nástupem.
Příjemná vůně. Vhodný i k dezinfekčnímu čištění v ultrazvukových čističkách.
Nevkládejte žádné hliníkové části.
účinné látky

spektrum účinnosti

Alkohol, amin a hydroxid draselný

A, (B), T, M

dávkování
neředí se
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obj. číslo

balení

9020 216

Lahev, 2 l

běžná cena

9020 217

Kanystr, 5 l

1 197 Kč

9020 218

Kanystr, 10 l

2 271 Kč

646 Kč

od 9,60 Kč / 1 l roztoku

Doporučené střídání účinných látek
Dezinfekce obsahují různé účinné látky, které je nutné dle vyhlášky 306/2012 Sb. střídat z důvodu
vzniku selekce, případně rezistence mikrobů na často používané chemické látky. Jedná se o střídání
účinné látky nikoliv o střídání přípravků stejného složení od různých výrobců. Účinné látky se střídají v pravidelných intervalech, doporučeno 1-3 měsíce. Při změně dezinfekčního prostředku je nutné
omytí pitnou vodou pro odstranění reziduí předešlého dezinfekčního prostředku.

Dentaclean Instrument Plus

Dentaclean Instrument Extra

Dezinfekce na nástroje. Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, (V).
Účinná látka: amin, alkohol, biguanid.

Dezinfekce na nástroje. Spektrum účinnosti: A, (B), T, V.
Účinná látka: KAS, alkohol.

Vystřídejte
účinnou
látku

Dentaclean Lemon Touch Big

Dentaclean Mint Touch Big Extra

Velké dezinfekční ubrousky. Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V.
Účinná látka: alkohol.

Velké dezinfekční ubrousky. Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V.
Účinná látka: KAS.

Vystřídejte
účinnou
látku
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Ruce

Plochy a povrchy

Podlahy,
obklady,
stoly, stolky,
křesla, zařízení nábytek,
parapety

Ruce
a pokožka

Místo a způsob
použití
SAN

Průběžně denně,
vždy po návštěvě
WC, kouření, viditelném znečištění
Před a po práci
s klienty

Běžné mytí rukou

Hygienické
(dezinfekční) mytí

Před započetím
práce, dle potřeby,
po práci

Dezinfekce rukou,
HDR a CHDR

Regenerace
a ochrana rukou

Dle potřeby,
po znečištění,
po skončení
ordinační doby,
při sanitární úklidu

Min. 1× denně
(po skončení směny) Jet Plus
a dle potřeby

Dezinfekce a mytí
podlah, ploch
a povrchů

Odsávací zařízení

2%

SAL

2,5%

1%

Unit Extra

A,(B),(V)

A,(B),(V)

A,(B),V

Alkohol,
KAS

Amin, KAS,
alkohol

Amin, KAS

Alkohol

Alkohol

Alkohol

Alkohol

Alkohol,
amin,
glycerin

Účinné
látky

Spray Lemon Fresh Neředěný

A,(B),T,M,V

A,(B),T,M,V

-

A,(B),T,M,V

A,(B),T

A

-

Spektrum
účinnosti

KAS

Ubrousek

Koncentrát

Dávkování koncentrace

Mint Touch
Big Extra

Průběžně denně
při znečištění

Mytí a dezinfekce
malých ploch

Lemon Touch Big

Lemon Touch

Creme E

Derm
Průběžně denně
mezi klienty, po
kontaktu s předměty
Derm
kontaminovanými
biolog. materiálem

SAN

Přípravek
Dentaclean

Četnost
aplikace

Rychlé použití na malé plochy otřít
ubrouskem nebo postříkat sprejem.

Rozetřít krém do rukou
a nechat vstřebat.

Aplikovat přípravek do suchých,
čistých rukou, vtírat do zaschnutí
(3 ml - min. 30 s) HDR,
(2× 5 ml - 3 minuty) CHDR.

Aplikovat přípravek do vlhkých rukou,
napěnit trochou vody, umývat po dobu
30 s, opláchnout vodou a osušit.

Aplikovat přípravek do vlhkých rukou,
napěnit trochou vody, umývat po dobu
30 s, opláchnout vodou a osušit.

Postup
aplikace

5 min.

Nalít a propláchnou odsávací zařízení
a nechat působit přes noc, pak
propláchnout čištěnou vodou.

Předem odstranit viditelné znečištění.
Otřít mopem / hadříkem smočeným
v roztoku dezinfekčního prostředku
Do zaschnutí a vody. Nechat ošetřenou plochu
uschnout.
30 min.

5 min.

5 min.

-

2× 1,5 min

30 s

30 s

30 s

Expoziční
doba

Hygienický a dezinfekční plán
stomatologické ordinace

Nástroje a pomůcky

Výlevky,
umyvadla,
toalety,
pisoáry,
bidety

Nástroje,
pomůcky,
přístroje,
odsávácí
zařízení,
otiskovací
hmoty

Dezinfekce sifonů,
odpadních jímek,
výlevek
Dle potřeby

Na konci dne,
Odstranění vodního dle potřeby
kamene

Mytí a dezinfekce

Ihned po sejmutí
otisků, lžíce
po použití

Přístroje
a pomůcky

Dezinfekce otisků
a otiskovacích lžic

Po použití,
Mint Touch
dle potřeby
Big Extra
(po skončení směny)

Chloramix DT
nebo dle výběru

ProWash Fixi
nebo dle výběru

SAVO Prim
nebo dle výběru

Tray

1 tableta
do výlevky

Neředěný

3%

10%

Platnost od 6. 2. 2018

A, B, T, M, V

-

A, B, T,M, V

A,(B),T,M,V

A,B,T,M,V

Form

4% / 6%

A,(B),T,M,V

Spray Lemon Fresh Neředěný

A,(B),T,V

A,(B),T,M,(V)

A,(B),T,M

A,(B),T,M,V

2%

3%

2%

1%

Neředný

Ubrousek

Lemon Touch

Instrument Extra

Instrument Plus

Ihned po použití
ponořit do připraveného roztoku

Stomatologické
nástroje

Drill Plus

Ihned po použití
ponořit do připraveného roztoku.

Rotační nástroje

Pro každého klienta musí být k dispozici čisté, dezinfikované, event. sterilní pomůcky.
Při používání dezinfekčních přípravků se řídíme návodem na použití.
Pro úklid a dezinfekci používáme vlažnou vodu o teplotě 20 - 25 °C.
Používáme předepsané pracovní pomůcky.
Pro zabránění vzniku rezistence mikroorganismů střídáme přípravky s odlišnou aktivní látkou (interval min. 1× za měsíc).
Dávku dezinfekce odměříme přesně pomocí odměrky.
Pro zajištění potřebného účinku musí zůstat dezinfikovaná plocha / předmět vlhký po celou dobu expozice.
Silně znečištěné plochy je nutné nejprve očistit, pak dezinfikovat.
Plochy a předměty náhodně potřísněné biologickým materiálem (krev apod.) je nutné nejprve dezinfikovat, pak očistit.
Rychlá dezinfekce postřikem se aplikuje na suchý a čistý povrch.
Pozor - Přípravky na bázi chlóru mají bělící účinek!

Sanitární zařízení

15 min.

30 min.

60 min.

15 min.

Chlór

Kys.

Chlór

Vložit tabletu do výlevky
a nechat postupně rozpustit.

Aplikovat za okraj toaletní mísy tak,
aby přípravek pokryl celou plochu
mísy, nechat působit, opláchnout.

Otisky vložit do připraveného roztoku
DENTACLEAN Form na požadovanou dobu, poté vyjmout a nechat
oschnout, lžíce vložit do připraveného roztoku DENTACLEAN Tray na
požadovanou dobu pak opláchnout
čištěnou vodou.

Přístroje a pomůcky otřít ubrouskem
nebo postříkat sprejem a nechat
zaschnout, nepoužívat na citlivé
materiály na alkohol (plexi,
akrylát apod.).

Nástroje zcela ponořit do připraveného roztoku na požadovanou dobu,
pak vyjmout a opláchnout čištěnou
vodou.

Nástroje zcela ponořit do připraveného roztoku na požadovanou dobu,
pak vyjmout a nechat oschnout.

Dostupné na dentaclean.cz

Vysvětlivky:
A účinnost na bakterie
B účinnost na viry
T účinnost na tuberkulocidní mykobakterie
C účinnost na bakteriální spóry
M účinnost na mykobakterie
V fungicidní účinek na mikoroskopické vláknité houby
(B) omezená virucidní účinnost (obalené viry)

30 min.

-

30 min.

4h

120 min.
/ 15 min.

Alkohol,
amin,
biguanid
Alkohol,
kyselina
sulfonová

5 min.

5 min.

Alkohol

KAS

Alkohol

KAS, alkohol 15 min.

Amin,
biguanid

Alkohol,
hydroxid
draselny

Účinné látky a ředění
Víte, jak na to?
Dezinfekcí a správným dodržováním hygienických postupů chráníme zdravotnický personál a pacienty před nákazami a přenosem
nejrůznějších infekcí. Při stomatologickém ošetření může infekční mlhovina dosahovat až do vzdálenosti 2 metrů. Přenos infekce
probíhá přímým kontaktem s pacientem, kontaminovanými nástroji, zdravotnickými prostředky a nábytkem v blízkosti ošetření a dále
také kapénkovým šířením vzduchem. Při správném výběru a použití dezinfekčních prostředků a dodržování hygienických postupů se
riziko nákazy výrazně sníží. Existují nejrůznější typy mikroorganismů, které způsobují infekce. Odolnost různých typů mikroorganizmů
je vůči dezinfekčním prostředkům různá. Každá dezinfekce musí mít proto v návodu uvedeno spektrum účinnosti, tedy, na které typy
mikroorganismů účinkuje.
A – baktericidní (vč. MRSA), fungicidní na kvasinky
(B) – virucidní na obalené viry – HIV, HBV, HCV
B - tuberkulocidní
M - mykobaktericidní
V – fungicidní
C – sporicidní

Střídání účinných látek
Dezinfekce obsahují různé účinné látky, které je nutné dle vyhlášky 306/2012 Sb. střídat z důvodu vzniku selekce, případně rezistence
mikrobů na často používané chemické látky. Jedná se o střídání účinné látky nikoliv o střídání přípravků stejného složení od různých
výrobců. Účinné látky se střídají v pravidelných intervalech, doporučeno 1-3 měsíce. Při změně dezinfekčního prostředku je nutné omytí
pitnou vodou pro odstranění reziduí předešlého dezinfekčního prostředku.

Výběr dezinfekce
Výběr správné dezinfekce Vám udává dezinfekční plán, který by měl být součástí provozního řádu každé ordinace. Správný dezinfekční
plán obsahuje dávkování, spektrum účinnosti, účinnou látku, expoziční dobu a způsob použití. Při práci s dezinfekčními prostředky je
nutné dodržovat pokyny výrobce dle návodu.

Příprava a ředění dezinfekce
Na pracovišti musí být k dispozici dezinfekční nádoby (vany), do kterých je možné pomůcky a předměty zcela ponořit, neměly by také
chybět odměrky nebo odměrné válce k přesnému odměření koncentrátu. Ředění dezinfekčních prostředků by mělo být přesné, aby byla
dodržena požadovaná účinnost. Vyhláška č. 306/2012 Sb. nařizuje připravovat pracovní roztoky pro každou směnu (8–12 hod.) čerstvé,
podle stupně zatížení biologickým materiálem i častěji.
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roztok >

0,10%

0,25%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

3,00%

4.0%

5.0%

6,00%

1 litr

1 ml

2,5 ml

5 ml

10 ml

15 ml

20 ml

30 ml

40 ml

50 ml

60 ml

2 litry

2 ml

5,0 ml

10 ml

20 ml

30 ml

40 ml

60 ml

80 ml

100 ml

120 ml

3 litry

3 ml

7,5 ml

15 ml

30 ml

45 ml

60 ml

90 ml

120 ml

150 ml

180 ml

4 litry

4 ml

10,0 ml

20 ml

40 ml

60 ml

80 ml

120 ml

160 ml

200 ml

240 ml

5 litrů

5 ml

12,5 ml

25 ml

50 ml

75 ml

100 ml

150 ml

200 ml

250 ml

300 ml

6 litrů

6 ml

15,0 ml

30 ml

60 ml

90 ml

120 ml

180 ml

240 ml

300 ml

360 ml

7 litrů

7 ml

17,5 ml

35 ml

70 ml

105 ml

140 ml

210 ml

280 ml

350 ml

420 ml

8 litrů

8 ml

20,0 ml

40 ml

80 ml

120 ml

160 ml

240 ml

320 ml

400 ml

480 ml

9 litrů

9 ml

22,5 ml

45 ml

90 ml

135 ml

180 ml

270 ml

360 ml

450 ml

540 ml

10 litrů

10 ml

25,0 ml

50 ml

100 ml

150 ml

200 ml

300 ml

400 ml

500 ml

600 ml

Postřiková dezinfekce a ubrousky
Mikrobiálně kontaminovaný aerosol dosáhne na vzdálenost až 2 metrů a křížovou kontaminací se pak roznáší do celé ordinace. Je
důležité ihned po ošetření pacienta dezinfikovat jeho bezprostřední okolí. Postřikové dezinfekce na malé plochy se neředí, mají široké
spektrum účinnosti a krátkou dobu expozice. Postřik se rozetře suchým hadříkem nebo ubrouskem, aby bylo zajištěno smočení celé
plochy. Další alternativou rychlé dezinfekce jsou napuštěné vlhké dezinfekční ubrousky.

Dentaclean Spray Lemon Fresh
Vysoce účinný dezinfekční přípravek k přímému použití pro rychlou dezinfekci
zdravotnických výrobků a inventáře. Je velmi dobře snášenlivý pro pokožku,
má příjemnou čerstvou vůni. Nezanechává stopy, nebarví, neleptá.
účinná látka

spektrum účinnosti

Alkohol

A, B, T, M, V

dávkování
Neředí se
obj. číslo

balení

9001 541

Lahev s rozprašovačem, 1 l

9001 543

Kanystr, 5 l

běžná cena
369 Kč
1 197 Kč

Dentaclen Lemon Touch
Dezinfekční ubrousky o velikosti 12 × 18 cm pro rychlou dezinfekci a dekontaminaci povrchů zdravotnických prostředků se svěží citronovou vůní, bez obsahu
aldehydů, širokým spektrem účinnosti a dobře snášené pokožkou.
účinná látka

spektrum účinnosti

Alkohol

A, (B), T, M, V

obj. číslo

balení

9036 851

Dóza, lemon, 100 ks

běžná cena
285 Kč

9036 850

Náplň, lemon, 100 ks

178 Kč

Dentaclean Lemon Touch Big
Velké dezinfekční ubrousky o velikosti 20 × 20 cm pro rychlou dezinfekci a dekontaminaci povrchů zdravotnických prostředků s vůní citrónu, bez obsahu
aldehydů, širokým spektrem účinnosti a dobře snášené pokožkou.
účinná látka

spektrum účinnosti

Alkohol

A, (B), T, M, V

obj. číslo

balení

9036 852

Dóza, lemon, 200 ks

běžná cena
395 Kč

9036 853

Náplň, lemon, 200 ks

365 Kč

Dentaclean Mint Touch Big Extra
Velké dezinfekční ubrousky o velikosti 20 × 20 cm pro rychlou dezinfekci a dekontaminaci povrchů zdravotnických prostředků s vůní mint, bez obsahu aldehydů, širokým spektrem účinnosti a dobře snášené pokožkou.
účinná látka

spektrum účinnosti

KAS

A, (B), T, M, V

obj. číslo

balení

9036 854

Dóza, mint, 200 ks

běžná cena
395 Kč

9036 855

Náplň, mint, 200 ks

365 Kč
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Dezinfekce ploch a povrchů
Patogeny jsou schopny přežít na neživém povrchu po celé týdny nebo měsíce a zůstávají při tom infekční. Nejúčinnějším způsobem
prevence je cílená dezinfekce těchto ploch. Po skončení pracovní doby je důležité pracovní plochy a podlahy otřít kromě rychlé dezinfekce ještě naředěným dezinfekčním prostředkem, který obsahuje čistící složku a odstraní zbylé nečistoty. Dezinfekční prostředky
pro plochy a povrchy nejsou vhodné pro postřik.

Dentaclean Unit Extra
Kombinovaný čistící a dezinfekční prostředek na plochy a povrchy, vhodný i v
oblastech s vysokými hygienickými požadavky. Koncentrát neobsahuje aldehydy
a fenoly, má široké spektrum účinnosti. Je bez zápachu. Prokázaná dobrá
snášenlivost materiálů.
účinné látky

spektrum účinnosti

KAS a amin

A, B, V, C

dávkování
1% - 30 min (10 ml na 1 litr vody)
obj. číslo

balení

9035 915

Lahev, 1 l

9035 451

Kanystr, 5 l

běžná cena
532 Kč
2 395 Kč

od 4,80 Kč / 1 l roztoku

Dentaclean SAL
Čisticí prostředek pro každodenní čištění všech prostor v ordinacích a klinikách.
Disponuje dobrou schopností rozpouštět tuky, je vhodný pro všechny rovné
podlahy, jako je dlažba, plovoucí podlahy, PVC, parkety a linoleum. Díky svému
složení, které neobsahuje mýdlo, je velmi jemný a šetří ošetřovaný materiál.
účinné látky

spektrum účinnosti

KAS a amin

A, (B), (V)

dávkování
2% do zaschnutí (20 ml na 1 litr vody)
obj. číslo

balení

běžná cena

9001 536

Lahev, 1 l

249 Kč

9001 537

Kanystr, 5 l

915 Kč

od 3,70 Kč / 1 l roztoku

Kompletní sortiment
Dentaclean na dentamed.cz
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Dezinfekce otisků, lžic a odsávání
Dentaclean Form
Vysoce účinný koncentrát pro dezinfekci a čištění otisků ze všech otiskovacích
hmot. Rychlá dezinfekce v jednom pracovním kroku. Bez aldehydů a fenolů.
účinné látky

spektrum účinnosti

Alkohol, amin a biguanid

A, (B), (V)

dávkování
4 % - 120 min (40 ml na 1 litr vody)
6 % - 15 min (60 ml na 1 litr vody)

od 16,80 Kč / 1 l roztoku

obj. číslo

balení

9001 514

Lahev, 1 l

běžná cena
596 Kč

9001 515

Lahev, 2 l

1 051 Kč

9001 516

Kanystr, 5 l

2 099 Kč

Dentaclean Tray
Účinný koncentrát na čištění otiskovacích lžic. Rozpouští zbytky alginátu, cementu a adhezivních laků. vhodný pro všechny nerezavějící kovy a umělé hmoty.
účinné látky

spektrum účinnosti

Alkohol a kyselina sulfonová

A, (B), T, M, V

dávkování
10 % - 4 hod (100 ml na 1 litr vody)
obj. číslo

balení

9001 547

Lahev, 2 l

běžná cena
353 Kč

9001 548

Kanystr, 5 l

684 Kč

od 13,70 Kč / 1 l roztoku

Dentaclean Jet Plus
Vysoce účinný dezinfekční koncentrát pro každodenní dezinfekci, čištění i péči
o veškerá odsávací zařízení s odlučovačem amalgámu i bez odlučovače. Neobsahuje aldehydy ani fenoly, působí na bázi kvartérních amoniových sloučenin,
alkalických čistících složek, komplexotvorných činidel a odpěňovačů. Nepoužívat
žádné přísady a nemíchat s jinými přípravky. Každodenní používání zaručuje
hygienické odsávání a bezporuchový provoz zařízení bez tvorby pěny.
účinné látky

spektrum účinnosti

Alkohol a KAS

A, (B), (V)

dávkování
2,5 % - 5 min (25 ml na 1 litr vody)

od 7,70 Kč / 1 l roztoku

obj. číslo

balení

9035 781

Lahev, 2 l

9035 452

Kanystr, 5 l

běžná cena
750 Kč
1 549 Kč
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Ostatní výrobky a příslušenství
Dentaclean Steribox
Praktická nádobka s víčkem a vnitřním sítkem pro dezinfekci a čištění vrtáčků,
diamantů a drobných nástrojů. Ideální použití s dezinfekčním prostředkem
Dentaclean Drill Plus.
obj. číslo

balení

9000 502

Nádoba s víčkem a vnitřním sítkem, 1 ks

běžná cena
287 Kč

Dentaclean Dávkovací pumpa
Praktická dávkovací pumpička pro lahve Dentaclean o obsahu 0,5 l a 1,0 l nebo
pro kanystry Dentaclean o obsahu 5,0 l nebo 10, l.
obj. číslo

balení

běžná cena

9008 396

Pro lahev 0,5 l nebo 1 l, 1 ks

166 Kč

9008 397

Pro kanystr 5 l nebo 10 l, 1 ks

232 Kč

Dentaclean Univerzální klíč
Univerzální klíč pro snadné otevírání a uzavírání kanystrů Dentaclean o obsahu
5,0 l nebo 10,0 l.
obj. číslo

balení

9004 936

Univerzální klíč, 1 ks

běžná cena
94 Kč

Dentaclean ochranná zástěra
Omyvatelná ochranná zástěra pro pacienta. Dodává se ve dvou velikostech, jako
malá v bledě modré barvě se suchým zipem a přední kapsou a velká v modré
barvě s ochranou ramen.
obj. číslo

velikost a balení

9012 842

Malá zástěra 57 × 45 cm, 1 ks

běžná cena
234 Kč

9012 843

Velká zástěra 90 × 90 cm, 1 ks

482 Kč

Dentaclean Míchací podložky
Míchací podložky se stabilním protiskluzovým povrchem na spodní straně o
rozměru 7 × 8 cm v transparentním nebo bílém provedení.
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obj. číslo

balení

0043 203

Transparentní, 100 listů

běžná cena
246 Kč

0043 200

Bílé, 60 listů

143 Kč

Ostatní výrobky Dentaclean
Dental X-Ray Film E
Vysoce kvalitní intraorální RTG film s třídou citlivosti E, s vysokým kontrastem a
jemnou zrnitostí, poskytující snímky vysoké kvality a s vynikajícím zachycením
detailu. Exponované filmy lze zpracovávat ručně i strojově. Ke zpracování je
možné použít jakékoli tekuté prodávané chemikálie dobré kvality, nedoporučuje
se používat chemikálie v tabletách nebo prášku. Rozměr 3 × 4 cm.
obj. číslo

balení

běžná cena

9036 871

150 ks

925 Kč

Dentaclean papírové čepy
Barevně kódované papírové čepy s mimořádnou savostí, tuhostí a odolností.
K dispozici ve velikostech 15-80 nebo v sadách 15-40, 45-80.
obj. číslo

balení

9007 4XX

Kónicita .02, 200 ks

běžná cena
137 Kč

9019 1XX

Kónicita .04, 100 ks

192 Kč

9019 1XX

Kónicita .06, 100 ks

192 Kč

Dentaclean gutaperčové čepy
Barevně kódované gutaperčové čepy, vynikající rozměrová přesnost a optimální
konzistence. K dispozici ve velikostech 15-80 nebo v sadách 15-40, 45-80.
obj. číslo

balení

9003 XXX

Kónicita .02, 120 ks

běžná cena
220 Kč

9003 5XX

Kónicita .04, 60 ks

245 Kč

9003 5XX

Kónicita .06, 60 ks

245 Kč

Dentaclean Univerzální mazací sprej
Univerzální mazací sprej špičkové kvality na turbínky a násadce. Odolný vůči vysokým teplotám, neodpařuje se, autoklávovatelný do 135 °C. Na ošetřený povrch
skvěle přilne a nestéká, neobsahuje freony, není toxický. Balení obsahuje 500 ml,
bez násadce, možno dokoupit zvlášť.
obj. číslo

balení

běžná cena

9005 868

Sprej, 500 ml

607 Kč

9000 154

Násadec, 1 ks

177 Kč

Dentaclean Pistole na amalgám
Plastová rozebíratelná pistole na amalgám. Náhradní koncovky (rovná a zahnutá 90°.
obj. číslo

balení

9007 794

Pistole, zahnutá 90°, 1 ks

běžná cena
360 Kč

9005 037

Náhradní koncovka zahnutá 90°, 1 ks

117 Kč

9005 035

Náhradní koncovka rovná, 1 ks

117 Kč
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