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INDIKĀCIJAS 
Sūkšanas sistēmu tīrīšana un dezinfekcija zobārstniecības vidē. 
Savietojams ar dažādām sūkšanas sistēmām. 
Neveido putas. 

PRIEKŠROCĪBAS 
• Neputo 
• Trīskārša iedarbība - tīrīšana, katlakmens noņemšana un 

dezinfekcija  
• Pierādīta iedarbība uz bioplēvi saskaņā ar ISO/TS 15883 - 

5: 2006  
• Ļoti ekonomisks 2% šķīdums: 5L koncentrāta šķīduma = 

250L lietošanai gatavā šķīduma 
• Efektīvs 15 minūšu laikā - aktīvs pret visiem vīrusiem ar 

apvalku1   
• Atšķaidītā veidā nav klasificēts kā bīstams videi 
• Klases IIa medicīnas ierīce (Direktīva 93/42/EEK) 
 

 
1 Roberta Koha institūts (RKI) iesaka izmantot dezinfekcijas 
līdzekļus ar ierobežotu vircuīdu aktivitāti, lai pārtrauktu 
infekcijas ķēdi. Saskaņā ar RKI, ierobežota vircuīdu aktivitāte 
(efektīva pret vīrusiem ar apvalku) nozīmē iedarbību uz 
Vaccinia vīrusu un BVDV. 
 

MIKROBIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS PIE 20°C 
Baktericīds: EN 1040, EN 13727, EN 14561 - 15 minūtes. 
Pretraugu: EN 1275, EN 13624, EN 14562 - 15 minūtes. 
Tuberkulocīds: EN 14348, EN 14563 - 60 minūtes. Aktīvs 
saskaņā ar EN 14476 uz herpes vīrusu, BVDV (HCV aizstājējs), 
Vaccinia vīrusu - 5 minūtes. 

SASTĀVS 
N- (3-aminopropil) -N-dodecilpropān-1,3-diamīns, virsmaktīvo 
vielu saistīšana, sekvestrējošais līdzeklis, krāsviela un 
palīgvielas. 

IEPAKOJUMS UN PIEDERUMI 
1 litra dozēšanas pudele  
5 litru trauks ar dozēšanas sūkni  
Dentasept® ASP sistēma (424050).  

  
(424050) 
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 LIETOŠANAS PROTOKOLS  
Sūkšanas sistēmu tīrīšana un dezinfekcija zobārstniecības vidē. Savietojams ar dažādām atsūkšanas sistēmām. Neveido putas. 

 
 
PIRMS LIETOŠANAS 
Valkājiet piemērotus cimdus. 

 
LIETOŠANA 
Dienas beigās sagatavojiet 2 litrus atšķaidīta šķīduma ar 
Dentasept®ASP sistēmu. 
 
1.  Atšķaidiet 2% koncentrācijā (40 ml uz 2 litriem 

ūdens). 
 1 litra pudele: Uzpildiet izsmidzinātāju līdz 20 ml 

indikatoram, pēc tam atkārtojiet procedūru. 
 5 litru trauks: 2 reizes nospiediet dozēšanas sūkni. 
2. Viegli sakratiet Dentasept®ASP sistēmu, lai sajauktu 

šķīdumu. 
3. Daļēji atskrūvējiet melno vāciņu, lai ļautu gaisam 

iekļūt Dentasept® ASP sistēmā. Piestipriniet 
sūkšanas sistēmas caurules un aspirējiet atšķaidīto 
šķīdumu. 

4. Atstājiet uz vismaz 15 minūtēm. Šķīdumu var atstāt 
sūkšanas sistēmā uz nakti. 

5. Lai izskalotu sistēmu, uzpildiet Dentasept® ASP 
sistēmu ar vismaz 1 litru tīra ūdens un aspirējiet. 

 
Jebkura ilgstoša iedarbība augstā temperatūrā (> 35°C) 
var izraisīt krāsas izmaiņas, nemainot antimikrobiālo 
iedarbību. 
 

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
Bīstams: stingri ievērojiet lietošanas piesardzības pasākumus (izstrādāts saskaņā ar Eiropas noteikumiem par ķīmisko vielu 
klasifikāciju un marķēšanu). Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet etiķeti un informāciju par izstrādājumu. Tikai profesionālai lietošanai. 
Klases Ila medicīnas ierīce (saskaņā ar grozīto Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm). Uzglabājiet temperatūrā no +5°C līdz 
+35°C. 
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