
Produs special pentru curățarea sistemelor 
de aspirație dentară, a scuipătorii și a 
tuburilor de evacuare.

aspirmatic® cleaner

Avantajele noastre
nu conține aldehide 

manipulare simplă și sigură
produs dovedit prin teste practice ample cu unituri 
stomatologice de vârf
compatibil cu diverse separatoare de amalgam

nu formează spumă perturbatoare

mod de utilizare economic

Pentru facilitarea curățării speciale săptămânale a sistemului 
de aspirație dentară, a scuipătorii și a tuburilor de evacuare.

Domenii de utilizare

În timpul utilizării de rutină a unității de aspirație, pot apărea 
depuneri de substanțe organice și anorganice; aceasta se 
usucă în tubulatură, provocând contaminarea și, de asemenea, 
pot prezenta riscuri de infecție pentru personal la schimbarea 
filtrului.

Pentru a evita probleme mecanice la sistemul de aspirație și, 
în același timp, pentru a asigura siguranța igienică, aspirmatic® 
cleaner trebuie utilizat după cum urmează:
în concentrație de 5 % o dată sau de două ori pe săptămână 
în loc de dezinfectare la amiază pentru curățarea specială. 

Pregătiți 2 l de soluție gata de utilizare în sistemul aspirmatic® 
pentru fiecare unitate de tratament. În acest sens, amestecați 
1.900 ml de apă cu 100 ml de concentrat. Aspirați aprox. 1 
1/2 litri în tuburile de aspirație și turnați restul de 1/2 litru în 
scuipătoare.

Lăsați-l să acționeze timp de aprox. 1-2 ore (de exemplu, în 
timpul pauzei de prânz), astfel încât impuritățile existente să 
poată fi înmuiate. După trecerea timpului de contact, aspirați 
apă pentru a îndepărta impuritățile din tuburi.

Instrucţiuni de utilizare

În cazul prezenței unor impurități persistente sau dacă 
contaminarea a avut efect perioade mai lungi de timp, folosiți 
aspirmatic® cleaner în concentrația de 10 % (1.800 ml de apă și 
200 ml de concentrat).

Important: aspirmatic® cleaner nu trebuie lăsat aplicat peste 
noapte sau peste weekend. Sistemul aspirmatic® permite 
amestecarea ușoară și sigură, urmată de turnarea ulterioară a 
soluției. Tuburile de aspirație pot fi puse cu ușurință în adaptor. 
În cazul prezenței unor contaminări persistente cu reziduuri 
sanguine, trebuie aspirată apă imediat după tratament.

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.dosage- calculator-schuelke.com



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.
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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

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

galbenă
cca 1,17 g/cm3, 20 °C
> 100 °C / Metodă:  ISO 2719
lichidă
aprox.  0,9 /  20 °C /  concentrat
Nu sunt disponibile informații

Articol Ambalaj Cod articol

flacon aspirmatic® cleaner de 2 l 5/bax la cerere

               

O companie a
Grupului Air Liquide

aspirmatic® cleaner
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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

Compoziție:
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004: 5% 
agenți tensioactivi neionici.

Date despre produs

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. 
Nu amestecați concentratul sau soluția gata de utilizare 
aspirmatic® și aspirmatic® cleaner. A nu se utiliza după data 
expirării.

Recomandări specifice

Informații pentru comandă

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

Accesorii Cod articol

aspirmatic® system 183701

cupă de măsurare 500 ml 136101

cupă de măsurare 50 ml 136102

Accesorii

• aspirmatic®
• aspirmatic® system

Produse asemănătoare

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție 
avansate, sigure și cu consideraţie pentru mediu, în același 
timp menținând standarde înalte de calitate.

Informații legate de mediu

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

Expertiză și informații


