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Előnyei: 

 Használatra kész oldat 

 Kiterjedt antimikrobiális hatásspektrum 

5 percen belül 

 Kiváló anyagkompatibiltás 

 Fogászati lenyomatok gyors 

fertőtlenítésére 

 

Alkalmazási terület 

 Fogászati és fogpótló anyagok, akárcsak a 
szilikon-, poliéter- és alginátból készült 
fogászatilag formázott anyagok kombi-
nált tisztítására és fertőtlenítésére. 
(CE 0297) 

 

 

Mikrobiológiai hatásspektrum 
5 perc behatási idő elteltével a dentavon® liquid hatékony a 

következőkkel szemben: 

 Baktériumok, 

 gombák (C. albicans), 

 burokkal rendelkező vírusok (beleértve HIV, HBV, 

HCV) 

 

 

 

 

 

Koncentrációk és behatási idők 
Koncentrációk Behatási idő 

Használatra kész oldat 
Baktériumok, gombák 

hígítatlan oldat 5 perc 

Burokkal rendelkező vírusok* 
(HIV, HBV, HCV) 

hígítatlan oldat 5 perc 

* 01/2004 Bundesgesundheitsblatt (német egészségügyi közlöny) 

RKI ajánlása szerint 

 

 

Alkalmazás módja 
Öntse a szükséges mennyiségű oldatot egy megfelelő 

edénybe. Az alginátból készült anyagot röviden merítsük 

az oldatba és hagyjuk száradni 5 percig. Más anyagokat 5 

percig hagyjuk az oldatban. A dentavon® liquid oldat 

anélkül fertőtleníti, hogy a fertőtlenítendő anyagok 

háromdimenziós tulajdonságát vagy felületi minőségét 

negatívan befolyásolná. 

 

A használatban lévő dentavon® liquid oldatot naponta 

cserélni kell! Erősebb szennyezettség esetén azonban 

ajánlott sűrűbben cserélni! 

 

Higiéniai okokból és a fertőzések továbbadásának 

elkerülése érdekében, a fogászatoknak mindig 

fertőtleníteniük kell a fogászati lenyomatokat, mielőtt 

tovább adná a fogtechnikai laborokba. 

 

Ha a fogtechnikai laborok nem biztosak abban, hogy a 

fogászati lenyomatokat előzetesen már fertőtlenítették, 

akkor minden esetben biztosítani kellene ezen anyagok 

fertőtlenítését.   

dentavon® liquid 
Használatra kész, folyékony tisztító- és 

fertőtlenítőszer, formázott anyagok merülő 

fertőtlenítésére. 
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Termékadatok 
Összetétel: 

100g dentavon® liquid tartalmaz: 

 0,98 g glioxál 

 0,98 g glutáraldehid 

 

Kémiai / fizikai adatok 

Oldat 

Megjelenés világoskék, tiszta folyadék 

Illat friss 

Hőmérséklet stabilitás 5°C-tól szobahőmérsékletig 

pH érték kb. 3,4 

 

 

Hasznos információk 
A jelentős lenyomatgyártók javasolják, hogy a gyártói 

instrukciókat minden esetben tartsák be, a felhasználás 

során fellépő problémák elkerülése érdekében. Különös 

odafigyelést igényel a meghatározott keverési-, folyamati-, 

és kezelési idő. Fontos a megfelelő lenyomat kanál és gipsz 

használata, továbbá a sikeres lenyomatvételhez a gipsz 

gyors és buborékmentes öntése a lenyomatokba. Ez 

jelentősen befolyásolja a lenyomatok és ezáltal a gyártandó 

fogászati összetevők minőségét. 

 

Áztató kádban dentavon® liquiddel történő lenyomat 

fertőtlenítésnél különösen figyelni kell az előírt 5 perces 

behatási idő betartására. 

 

Ne tárolja szobahőmérséklet felett és mindig tartsa zárva a 

tároló edényzetet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés 
Az Európai Unió egészségügyi és munkavédelmi 

előírásainak megfelelően védőkesztyű használata minden 

esetben kötelező, bármiféle fertőtlenítőszer használata 

esetén, ami nem kézfertőtlenítésre szolgál. 

Soha ne használja a szert a csomagoláson feltüntetett 

lejárati idő után! 

 

 

Környezeti információk 
Schülke & Mayr cég rendelkezik DIN EN ISO 9001 és DIN EN 

46001 bizonyítvánnyal (Regisztráció száma: 4567-01) és 

továbbá az Eco Audit szabályoknak megfelelően validált 

környezeti menedzsment rendszerrel (Regisztráció száma: DES-

150 00003). 

 

 

Kiszerelési egységek 
Kiszerelési egységek Csom.egység Cikkszám 

2 literes flakon 5 x 2l  119411 

5 literes kanna 1 x 5l  119412 

 

 

Adagoló segédeszközök / tartozékok 
Kiszerelési egységek Cikkszám 

5 literes kannához kifolyócsap 135501 

5 literes kannához kannakulcs 135810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


