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Koncentrát

+
Voda

Čas

2% 20 ml + 980 ml 5 min

®OROLIN-Multisept  Plus

Vhodný pro použití v ultrazvukovém čisticím přístroji

Plně virucidní během 15 minut

Koncentrát s vysokou výtěžností

Silný čisticí prostředek

Vysoká kompatibilita materiálu

Předmět použití

Použití

Spektrum účinnosti / doba

expozice

Dávkování

®OROLIN  Multisept Plus je silný koncentrát pro ruční dezinfekci a čištění lékařských

a chirurgických nástrojů. V roztoku je baktericidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, 

antikvasinkové a virucidní během 15 minut. Jedinečná formulace obsahuje silné 

inhibitory koroze, které dají ve výsledku roztok mnohem méně korozivní než je voda 

pro slitiny mědi, pro železo a cín. Proto také nedochází k žádnému zbarvení materiálů, 

případně k fixaci krve nebo bílkovin na nástrojích. Testy prokázaly snášenlivost

s nerezovou ocelí a většinou nekovových materiálů včetně akrylátového skla, 
® ®Plexiglas , polyamidů, polyethylenu, PVC a silikonu. OROLIN  Multisept Plus 

neobsahuje aldehydy, fenoly ani chlor. Vhodný pro použití v ultrazvukovém čisticím 

přístroji.

Pro manuální dezinfekci a čištění lékařských nástrojů, vrtáčků a všech 

endodontických nástrojů, včetně skalpelů, stomatologických vyšetřovacích 

nástrojů, kleští, lžic, svorek, škrabek, mikronástrojů, lopatek, pilníků, kyret a sond.

Pro dezinfekci nástrojů ponořením použijte vodný roztok žádané koncentrace. Pro 

odměření přesného množství použijte spodní značku (20 ml) nebo horní značku

(40 ml) uvnitř víčka. Vložte nástroje a dbejte na úplné ponoření. Vzduch musí zcela 

uniknout ze všech dutých prostor, případné klouby je třeba otevřít. Dodržte dobu 

expozice. Následně důkladně omyjte nástroje dostatečným množstvím vody.

V závislosti na stupni znečištění vyměňujte roztok dvakrát až třikrát týdně. 

Doporučujeme denní výměnu lázně. Roztok může být užíván maximálně po dobu

7 dnů. Pozor, přípravek není kompatibilní s hliníkem, galvanizovanou ocelí, 

polyurethanem a fluoropolymery.

Silný koncentrát pro rychlou dezinfekci

lékařských a chirurgických nástrojů

Baktericidní 2% v 5 min
 2% v 5 min
Bakterie odolné 2% v 5 min
vůči antibiotikům
Tuberkulocidní 2% v 5 min
 2% v 5 min
Mykobaktericidní 2% v 5 min
 2% v 5 min
Protikvasinkový 2% v 5 min
 2% v 5 min
Kvasinky odolné 2% v 5 min
vůči antibiotikům
Obalené viry 2% v 5 min
BVDV 2% v 5 min
Koronavirus 2% v 5 min
Virus hepatitidy B 2% v 5 min
Virus hepatitidy C 2% v 5 min
Virus herpes 2% v 5 min
simplex
HIV 2% v 5 min
Virus chřipky typu A 2% v 5 min
Virus vakcínie 2% v 5 min
Neobalené viry 2% v 15 min
Adenovirus 2% v 5 min
Norovirus 2% v 10 min
Poliovirus 2% v 15 min

V souladu s Standardní metody DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 1650,

EN 1657, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN

14562, EN 14563, RKI / DVV pokyny.



Polyethylen Kompatibilní.

Polypropylen Kompatibilní.

Polytetrafluoethylen Kompatibilní.

Silikonová pryž Kompatibilní s omezeními.

Plexisklo Kompatibilní.

Litina Kompatibilní s omezeními.

Hliník Nekompatibilní.

Ocel Kompatibilní.

Měď Kompatibilní s omezeními.

Skupenství: Čirá, slabě viskózní
kapalina

Barva: Modrá

Vůně: Aromatická

Hodnota pH: 11.5-13.0

Doba
použitelnosti: 24 měsíců

1 l láhev s odměrkou,
2 l láhev s odměrkou, 5 l kanystr

SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.
Andelská 29 
77900 Olomouc
Česká republika
Telefon: +420 585 757 200
Fax: +420 585 757 209
info@schafferova.cz
www.schafferova.cz
www.facebook.com/schafferova

100 g obsahuje

Fyzikální vlastnosti

Balení

Váš distributor

Kompatibilita

Nebezpečí

H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje 

těžké poleptání kůže a poškození očí. H373 Při prodloužené nebo opakované 

expozici požíváním může způsobit poškození ledvin. H410 Vysoce toxický pro vodní 

organismy s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný 

oděv a ochranné brýle. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. P303+P361+P353 PŘI STYKU 

S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

odstraňte/svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI 

ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnými 

pravidly.

3,6 g dialkyldimethylamoniumchlorid,

9,1 g alkylamin, prostředky posilující

čisticí efekt, pomocné látky 
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