Līdzeklis zobārstniecības sistēmu iekārtu un
amalgamas separatoru ikdienas tīrīšanai,
dezinfekcijai un aromatizēšanai.

aspirmatic®
Mūsu priekšrocības
piemērots visiem amalgamas separatoriem (piem.,
Dűrr, Metasys)
var izmantot visās ārstniecības iekārtās (piem., Sironna,
KaVo, Castellini, u.c.)
neputojas
svaigs aromāts
testējis un apstiprinājis uzņēmums Sirona
ekonomiska izmantošana

Pielietojums
Visu zobārstniecības sistēmas iekārtu un amalgamas
separatoru ikdienas tīrīšanai, dezinfekcijai un aromatizēšanai.

Produkta informācija
Koordinētie produkti aspirmatic® (tīrīšana un dezinfekcija) un
aspirmatic® cleaner (īpašs tīrīšanas līdzeklis) nodrošina
ekstensīvu tīrīšanu un nepieciešamo higiēnisko drošību
prakses darba laikā. Ņemot vērā aspirmatic® sistēmas
(dozēšanas tvertne) vienkāršo izmantošanu, šo produktu
pielietošana kļūst par ērtu ikdienas ieradumu.

Lietošanas instrukcija
Izmantojiet vienu vai divas reizes dienā. Lai iegūtu vislabākos
rezultātus, izmantojiet aspirmatic® dozēšanas sistēmu divas
reizes dienā katras klīniskās sesijas beigās. Lai pagatavotu
lietošanai gatavu šķīdumu, izmantojiet 40 ml aspirmatic® un
sajauciet ar 1960 ml auksta ūdens. Lai nodrošinātu, ka
atšķaidīšanas laikā šķīdums neveido putas, vienmēr vispirms
izmēriet pareizu remdena ūdens daudzumu, tad ielejiet ūdenī
atbilstošu aspirmatic® daudzumu.
Pat vēl vienkāršāk: Aprēķiniet atbilstošo šķīduma koncentrāciju,

izmantojot mūsu piedāvāto DosageCal. Tas vienmēr ir pieejams
tiešsaistē, kā arī bezsaistē,
vietnē www.dosage-calculator-schuelke.com.
Uzsūciet aptuveni 1,5 litrus lietošanai gatavā šķīduma caur
uzsūkšanas cauruli un pārējos 0.5 litrus ielejiet mutes
skalošanas traukā.
Atstājiet to mērcēties vismaz 30 minūtes vai uz nakti. Pēc
mērcēšanas un pirms uzsūkšanas sistēmas izmantošanas
vienmēr kārtīgi izskalojiet ar vismaz 1 litru tīra ūdens. Lai
iegūtu pielietojumam nepieciešamo koncentrāciju, atšķaidiet
produktu ar aukstu ūdeni.

Mikrobioloģiskā iedarbība
Iedarbība

Koncentrācija

Kontakta
laiks

Baktericīdu
Saskaņā ar VAH

2 % (20 ml/l)

30 min.

Raugu iznīcinošs
Saskaņā ar VAH

2 % (20 ml/l)

30 min.

Virucidāls pret
apvalkotajiem vīrusiem
Saskaņā ar DVV
(Vācijas reģistrētā asociācija
vīrusa saslimšanu
apkarošanai)//RKI vadlīnijas

2 % (20 ml/l)

30 min.

Sertifikāti
VAH sertifikāts
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aspirmatic®

Ekspertu viedoklis un informācija

Produkta informācija
Sastāvs:
100 g koncentrāta satur sekojošas aktīvās vielas:
7.5 g dioktila dimetila amonija hlorīdu
Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr.648/2004: < 5% nejonizētas virsmaktīvās
vielas, < 5% ziepes, smaržas.

Lai iegūtu pārskatu par visu pieejamo produktu
literatūru/atskaitēm, lūdzu, apmeklējiet mūsu
mājaslapu: Individuāliem jautājumiem:
Klientu apkalpošanas tālrunis
pārdošanas jautājumos:
+49 40 52100-666
E-pasts: info@schuelke.com

Ķīmiski-fizikālā informācija
Krāsa

zila

Blīvums

apm. 0.99 g/cm3 / 20 °C

Uzliesmošanas temp.

Nav piemērojama

Forma

šķidrums

pH

6.5 – 7.5 / 20 °C

Viskozitāte, dinamika

Dati nav pieejami

Īpašs padoms
Pirms izmantošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju. UVV
(noteikumi, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem) nosaka, ka personām, kas
rīkojas ar dezinfekcijas līdzekļiem, kuriem nav ieteicama saskare ar ādu, ir
jāuzvelk cimdi. Nejauciet koncentrātu vai izmantošanai gatavo aspirmatic®
šķīdumu kopā ar aspirmatic® cleaner. Neizmantojiet pēc derīguma termiņa
beigām.

Pasūtījuma informācija
Prece
aspirmatic® 2 l

Piegāde sākot
no

Preces nr.

5/Kaste

pēc pieprasījuma

Produkti nav pieejami visās valstīs. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu vietējo filiāli
vai izplatītāju

Palīglīdzekļi
Preces nr.

aspirmatic® sistēma

183701

Mērtrauks 500 ml

136101

Mērtrauks 50 ml

136102

Saistītie produkti
aspirmatic® cleaner
aspirmatic® system

Ar vidi saistītā informācija
Uzņēmums Schülke ražo produktus ekonomiski un, izmantojot
uzlabotus, drošus un videi draudzīgus ražošanas procesus, tajā pašā
laikā, saglabājot mūsu augstās kvalitātes standartus.

Schülke & Mayr GmbH ir ražotāja pilnvaras saskaņā ar
Vācijas medikamentu likuma 1.paragrāfa 13.nodaļu un
GMP medicīnisko produktu atbilstības sertifikātiem.

schülke Galvenais birojs
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vācija
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fakss +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Air Liquide-Grupas uzņēmums.
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