Pentru curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea zilnică
a tuturor uniturilor stomatologice și a separatoarelor de
amalgam

aspirmatic

®

Avantajele noastre
compatibil cu toate separatoarele de amalgam (de ex.
Dürr, Metasys)
poate fi utilizat cu toate uniturile de tratament (de ex.
Sironna, KaVo, Castellini, etc.)
nu produce spumă

Aspirați 1 1/2 litri de soluție în tuburile de aspirație și turnați
restul de 1/2 litru în scuipătoare. Lăsați-l să acționeze timp de
cel puțin 30 de minute sau peste noapte. După înmuiere, clătiți
întotdeauna sistemul de aspirație cu cel puțin un litru de apă
curată înainte de a-l utiliza. Diluați produsul cu apă rece pentru
a obține concentrația de aplicare necesară.

miros proaspăt

Eficacitate microbiologică

testat și aprobat de Sirona

Eficacitate

mod de utilizare economic

Domenii de utilizare
Pentru curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea zilnică
a tuturor uniturilor stomatologice și a separatoarelor de
amalgam.

Profilul produsului
Produsele coordonate aspirmatic® (curățare, dezinfectare)
și aspirmatic® cleaner (agent de curățare special) asigură o
curățare de profunzime și siguranța igienică necesare în timpul
funcționării uniturilor stomatologice. Datorită manipulării
simple a sistemului aspirmatic® (rezervor de dozare), aplicarea
acestor produse devine o rutină confortabilă.

Instrucţiuni de utilizare
A se utiliza de 1-2 ori zilnic. Pentru cele mai bune rezultate,
utilizați sistemul de dozare aspirmatic® de două ori pe zi, la
sfârșitul fiecărei sesiuni clinice. Pregătiți soluția de utilizare
adăugând 40 ml de aspirmatic® în 1.960 ml de apă rece.
Pentru a vă asigura că soluția nu spumează la diluare, măsurați
întotdeauna cantitatea corectă de apă caldă întâi, apoi turnați
în apă cantitatea corectă de aspirmatic®.
Și mai ușor:
Calculați concentrația potrivită pentru soluția dvs. gata de
utilizare, folosind calculatorul nostru de dozare DosageCal.
Întotdeauna disponibil, atât online, cât și offline, accesând
www.concentratecalculatorschuelke.com.

Concentrație

Timp de contact

bactericidă
în conformitate cu VAH

2 % (20 ml/l)

30 min

levuricidă
în conformitate cu VAH

2 % (20 ml/l)

30 min

activitate virucidă împotriva
virusurilor capsulate
în conformitate cu DVV
(Asociația germană pentru
combaterea bolilor virale)//
Ghidul RKI

2 % (20 ml/l)

30 min

Certificări
• Certificare VAH

0279

aspirmatic

®

Date despre produs

Expertiză și informații

Compoziție:
100 g de concentrat conține următoarele ingrediente active:
7,5 g clorură de didecildimetilamoniu.
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004:
<5 % agenți tensioactivi neionici, <5 % săpun, parfumuri

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o
trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile
pentru produs: www.schuelke.com.
Pentru întrebări individuale:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail: info@schuelke.com

Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct de aprindere
Formă
pH
Vâzcozitate, dinamică

albastru
cca 0,99 g/cm3, 20 °C
Nu este aplicabil
lichidă
6,5-7,5 / 20 °C
Nu sunt disponibile informații

Recomandări specifice
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs
înainte de utilizare. UVV (regulamentele pentru prevenirea
accidentelor) impun purtarea de mănuși de către persoanele
care lucrează cu dezinfectanți care nu sunt destinaţi aplicării
pe piele. A nu se utiliza după data expirării.
Nu amestecați concentratul sau soluția gata de utilizare
aspirmatic® și aspirmatic® cleaner.

Informații pentru comandă
Articol

Ambalaj

Cod articol

5/bax

la cerere

aspirmatic® 2 l

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să
contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii pentru utilizare
Accesorii

Cod articol

aspirmatic® system

183701

cupă de măsurare 500 ml

136101

cupă de măsurare 50 ml

136102

Produse asemănătoare
• aspirmatic® cleaner
• aspirmatic® system

Informații legate de mediu

IS O

13485

Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secţ. 13
alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici
ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.
O companie a
Grupului Air Liquide

Producător:
Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro
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Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție
avansate, sigure și cu consideraţie pentru mediu, în același
timp menținând standarde înalte de calitate.

