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Sekudrill
Kapalný přípravek k dezinfekci a čištění stomatologického rotačního instrumentaria 
z oceli, tvrdokovu, diamantu, elastických leštících nástrojů, keramických brusných tělísek 
a kořenových nástrojů.

Sekudrill je deklarován jako zdravotnický prostředek, třída IIb    

Výhody pro uživatele:
- účinný proti bakteriím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám 
a virům (včetně HBV a HIV) a úspěšně testován  společností MEDIN
- roztok je určen k okamžitému použiti, neředí se
- vhodný do ultrazvukových čističek
- vynikající čistící schopnost
- krátká expozice
- nekorozívní
- bez zápachu

Složeni: antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy inhibitory koroze.

Obsah účinných látek ve 100 g Sekudrillu               50 g propylenglykolu
                                                                5 g hydroxidu draselného

Doporučené použití expozice
bez použití 
ultrazvuku

15 min

v ultrazvukové lázni 10 min

Návod k použití: nástroje okamžitě po použití ponořte do neředěného roztoku tak, 
aby byly dokonale smočeny
- výhodné je použíti Steriboxu, viditelné nečistoty v případě potřeby odstraňte kartáčkem
- po expozici 15 min bez použití ultrazvuku nebo 10 min v ultrazvukové lázni nástroje 
z roztoku vyjměte, 
- omyjte tekoucí vodou a osušte utěrkou
- přípravek používejte denně čerstvý (malé množství odpovídající velikosti čištěného 
instrumentaria), 
- použitý roztok před vylitím zřeďte (minimálně 1:10)
- ocelové nástroje před parní sterilizací ošetřete antikorozním přípravkem, nesterilizujte 
v malých autoklávech
- při použití na elastické leštící nástroje nikdy nepřekračujte nutnou expozici
- nepoužívejte na hliníkové předměty! (pro ně doporučujeme Sekusept forte)
- doporučení pro použití Sekudrillu vyplývají z dlouhodobých zkušeností výzkumných 
praktických pracovišť, 
- přesto doporučujeme zákazníkům vhodnost použití Sekudrillu nejdříve odzkoušet 
(zejména s ohledem na odolnost materiálů čištěných nástrojů a případné barevné značení)
- uchovávejte v původním obalu, při teplotách 0°C až +25°C. Nevylévejte větší množství 
koncentrátu do kanalizace. Při rozlití nejdříve mechanicky odstraňte pomocí savého 
materiálu (buničina, písek) a opláchněte větším množstvím vody,
- obaly je po vypláchnutí možno likvidovat
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Bezpečnost: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro zdraví člověka dle nařízení 
(ES) č. 1272/2008 (Nebezpečí; Žíravost pro kůži , Kategorie 1A; H314)
nebo směrnice 1999/45/ES (C; ŽĺRAVÝ; R35)
Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Při práci s koncentrovaným přípravkem dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení, 
které naleznete v příslušném bezpečnostním listu přípravku. 

- Pozor! Žíravina! Sekudrill je silně alkalický roztok, leptá sliznice, oční spojivky i pokožku.
Může poškodit zdraví i při požití.
- při práci používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně 
očí a sliznic pokožky, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a ochranné rukavice. 
Vhodné je použití Steriboxu. Po práci si dobře omyjte pokožku a ošetřete vhodným 
reparačním krémem (Silonda)
- uchovávejte mimo dosah dětí
- Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku
obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

První pomoc:
- pří zasažení očí okamžitě důkladně vyplachujte alespoň 15 min pokud možno vlažnou 
tekoucí vodou
- při zasažení oděvu a pokožky okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte
velkým množstvím vody
- pří náhodném požití nevyvolávejte zvracení, vypijte větší množství vody
- pří zasažení očí nebo při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc

Doba použitelnosti: 60 měsíců

Balení: 
2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks
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