
Desident® CaviCide 

 

Prostředek na čištění, dezinfekci a dekontaminaci dentálních a zdravotnických prostředků s 

účinkem baktericidním, viricidním, fungicidním a tuberkulocidním. 

 

Pokyny k použití: 

 

K předčištění povrchů dentálních a zdravotnických prostředků před dezinfekcí: 

Odstraňte hrubou nečistotu a vrstvy nežádoucího materiálu. Aplikujte spray 

Desident® CaviCide přímo na povrch předmětu. Ponechte 30 sekund na povrchu zjevně 

vlhkou vrstvu, poté látku setřete utěrkou. 

 

K předčištění dentálních a zdravotnických prostředků před dezinfekcí: Odstraňte hrubou 

nečistotu a vrstvy nežádoucího materiálu. 

 

Předčištění s dekontaminací: Dentální a zdravotní prostředky vložte do nádoby. Aplikujte 

spray Desident® CaviCide tak, aby na celém povrch předmětu zůstala viditelná vrstva 

přípravku po dobu nejméně 30 sekund. Předměty vyjměte a opláchněte. Proveďte příslušný 

proces čištění a dezinfekce. 

 

Použití jako roztok na předčištění ultrazvukem: Dentální a zdravotní prostředky důkladně 

opláchněte tekoucí vodou a odstraňte viditelné nečistoty. Do ultrazvukové vany nalijte 30 ml 

Desident® CaviCide na 1 litr vody. Předměty ponořte do roztoku a proveďte čištění 

ultrazvukem po dobu alespoň 5 minut. Vyjměte a opláchněte. Roztok je určen pro 

jednorázové použití. 

 

Ruční předčištění: Dentální a zdravotní prostředky důkladně opláchněte tekoucí vodou a 

odstraňte viditelné nečistoty. Vložte předměty do nádoby s roztokem 30 ml 

Desident® CaviCide na 1 litr vody. Čistěte prostředky ponořené do roztoku po dobu 

30 sekund tvrdším kartáčem, dokud nedosáhnete požadované čistoty. Vyjměte a opláchněte. 

Proveďte příslušný proces čištění a dezinfekce. Roztok je určen pro jednorázové použití. 

 

K použití jako povrchová dezinfekce dentálních prostředků: Aplikujte spray 

Desident® CaviCide přímo na předčištěný povrch v takovém množství, aby po celé ploše 

zůstala viditelná vrstva přípravku. Ponechte prostředky s aplikovaným přípravkem po dobu 

3 minut za pokojové teploty (20°C). Otřete utěrkou nebo nechte uschnout. 

 

K použití jako dezinfekce předčištěných nekritických zdravotních prostředků
1
 

a nástrojů: Prostředky je nutné důkladně vyčistit, abychom odstranili organickou hmotu, a 

poté opláchnout a osušit. Důkladně čistěte a proplachujte vnitřní prostor dutých prostředků. 

Pomocí podnosu nebo ultrazvukové vany ponořte prostředky do Desident® CaviCide po dobu 

3 minut za pokojové teploty (20°C). Vyjměte a opláchněte. Před použitím osušte. Roztok je 

určen pro jednorázové použití. 

                                                           
1
 Nekritický prostředek zdravotní techniky je takový, který přijde do styku pouze s intaktní pokožkou. 

Poznámka: U kritických a polokritických prostředků je nutné provést následně odpovídající konečnou 
sterilizaci nebo jinou dezinfekci vyššího stupně. 



 

Upozornění: 

Tento výrobek může škodit lidskému zdraví i domácím zvířatům. Nesmí dojít ke styku s 

potravinami. Zabraňte vniknutí do očí. Výrobek může způsobit podráždění očí. 

 

Pokyny pro první pomoc: 

V případě zasažení očí: Omývejte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, 

vyhledejte lékařské ošetření. 

V případě zasažení kůže: Omyjte vodou a mýdlem. 

V případě vdechnutí: Doveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud podráždění 

přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření. 

V případě požití: Nevyvolávejte zvracení. Podejte velké množství vody. Vyhledejte lékařské 

ošetření. 

 

Skladování a likvidace: 

Skladování: Skladujte na chladném místě v dobře uzavřeném obalu. Zabraňte vzniku 

nadměrného tepla. 

Likvidace: Dodržujte místní předpisy. 

 

Pouze k odbornému použití profesionály 

 

Výstraha: V přítomnosti zdrojů zapálení a za nadměrného tepla může dojít ke vznícení 

výrobku. 

 

Ukládejte mimo dosah dětí. 

 

Nouzové telefonní číslo: +420 224919293  

Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 120 00 Praha 2 

 

SpofaDental a.s. 

a Kerr Company 

Markova 238 

CZ-506 46 Jičín 

Tel: +420 493 583 111 

Fax: +420 493 583 333 

Vyrobeno v České republice 

 

Vyrobeno pro: 

KERR Total Care 

PROTECTING PEOPLE 

Baktericidní, viricidní, fungicidní a tuberkulocidní přípravek 

Desident® CaviCide 

Prostředek na čištění, dezinfekci a dekontaminaci dentálních a zdravotnických prostředků 

200 ml, 700 ml, 5 l 

Pol.č. 4731221 

 


