rotasept® este o soluție gata de utilizare pentru
dezinfectarea și curățarea instrumentelor rotative

rotasept

®

Avantajele noastre
eficacitate generală completă
foarte potrivită pentru utilizarea în baia cu ultrasunete
nu conține aldehide
gata de utilizare

Compatibilitatea materialelor:
Materialele plastice, componentele și instrumentele din
aluminiu sensibile la alcali și la alcool, cele fabricate cu
adezivi din rășină sintetică, nu trebuie introduse în rotasept®.
Recomandăm gigasept® instru AF pentru aceste instrumente.
Baia cu ultrasunete:
rotasept® este foarte adecvat pentru utilizare în baia cu
ultrasunete.

Domenii de utilizare
Pentru curățarea și dezinfectarea manuală a frezelor, a cuțitelor,
a discurilor diamantate și a altor instrumente rotative de
precizie. Datorită compatibilității sale excelente cu materialele
și eficacității sale complete, rotasept® beneficiază de toate
proprietățile importante ale produselor pentru procesarea
instrumentelor rotative de precizie.

Eficacitate microbiologică
Eficiență

Concentrație

Timp de contact

Gata de utilizare

5 min.

Gata de utilizare

15 min.

Gata de utilizare

5 min.

Gata de utilizare

1 min.

bactericidă

EN 13727, EN 14561, în
conformitate cu VAH
- condiții de murdărie

micobactericidă

Instrucțiuni de utilizare
Destinat exclusiv utilizării profesionale. rotasept® este un
produs gata de utilizare și se adaugă nediluat în cutia de
dezinfectare și sterilizare.
Dacă rotasept® se folosește ca un produs de curățare
dezinfectant, așezați fiecare instrument rotativ mic în soluția
din cutia de dezinfectare și sterilizare imediat după utilizare,
pentru a evita uscarea reziduurilor pe suprafețe. Clătiți bine
toate instrumentele după procesare, folosind apă cel puțin
de calitatea apei potabile sau, de preferință, apă distilată
sterilă sau apă complet deionizată, pentru a îndepărta toate
reziduurile din soluție.
Timpul de imersie pentru dezinfectarea finală: 15 minute.
Trebuie evitați timpii de contact mai lungi pentru a asigura cea
mai bună compatibilitate a materialelor. Înlocuiți soluțiile de
lucru în fiecare zi lucrătoare și atunci când contaminarea este
clar vizibilă. Reglementările naționale pot impune efectuarea
curățării și a dezinfectării finale în două etape separate. Nu
amestecați soluția cu agenți de curățare sau cu dezinfectante.
Vă rugăm să urmați recomandările pentru procesare ale
producătorilor instrumentelor.

EN 14348, EN 14563, în
conformitate cu VAH
- condiții de murdărie

levuricidă

EN 13624, EN 14562, în
conformitate cu VAH
- condiții de murdărie

virucidă

EN 14476
- condiții de murdărie

Certificări
• Certificare VAH
• Listat de OMS

0297

rotasept

®

Date despre produs
Compoziție:
100 g de concentrat conține următoarele ingrediente active:
1,6 g hidroxid de potasiu, 10,0 g 2-propanol, 0,1 g 2-etilhexanol.
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004: <5 %
agenți tensioactivi neionici.
Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct de aprindere
Formă
pH

incolor
cca 1,00 g/cm3 / 20 °C
36 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1
lichidă
13,7 / 20 °C

Recomandări specifice
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs
înainte de utilizare. Orice incidente grave legate de produs
trebuie raportate producătorului și autorității competente.
• A nu se depozita la peste temperatura camerei.
• Nu utilizați produsul după data expirării.

Informații pentru comandă
Articol

Forma de
livrare

Cod articol

flacon rotasept® -Int- de 2 l

5/cutie

la cerere

rotasept® -Int- 5 l

1/bidon

la cerere

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 pentru utilizare

Nr. articol

Desfăcător bidon pentru 5 + 10 l

135810

Dozator schülke 5 l/10 l (20 ml/doză)

117101

Robinet schülke pentru bidoanele de 5 l/10 l

135501

Informații legate de mediu
schülke fabrică produse economice și cu procese de producție
avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același
timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

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.

Sediul schülke
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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Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o
trecere în revistă a întregii literaturi/a 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

