
ASEPTOPRINT® Spray 
  
Produs dezinfectant gata preparat aplicat prin pulverizare pentru amprente dentare din 
alginat, silicon, polieter şi polisulfurat.  

 

Spectru de activitate/timpi de expunere 

Bactericid 60 secunde 

Bacterii rezistente la antibiotice 60 secunde 

Tuberculocid 60 secunde 

Micobactericid  60 secunde 

Levuricid 60 secunde 

Ciuperci rezistente la antibiotice 60 secunde 

Fungicid 60 secunde 

Virusuri cu înveliş 30 secunde 

BVDV  30 secunde 

Coronavirus  30 secunde 

Virusul Hepatitei B 30 secunde 

Virusul Hepatitei C 30 secunde 

Virus Herpes simplex  15 secunde 

HIV  30 secunde 

Virus gripal A 15 secunde 

Virusul pseudorabiei 30 secunde 

Virusul vaccinia 15 secunde  

Virusuri fără înveliş 60 secunde 

Adenovirus  60 secunde  

Poliovirus  60 secunde  

Poliomavirus  60 secunde 

Rotavirus  15 secunde 



În conformitate cu metodele standard DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 
14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 şi directivele RKI/DVV. 

 Ambalare 

ASEPTOPRINT®  Spray  

Flacon 1 litru cu pulverizator  

Canistră 5 litri 

Accesorii 

OROCLEAN®  Pulverizator pentru flacon 1 litru 

 Beneficiile utilizării acestui produs 

 Timp scurt de acţiune 
Acţionează în 60 secunde asupra bacteriilor, micobacteriilor, fungilor şi virusurilor.  

 Spectru larg de acţiune 
Activ asupra tuturor bacteriilor inclusiv asupra celor care provoacă tuberculoza, asupra fungilor şi virusurilor.  

 Compatibilitate excelentă cu materialele  
Dezinfectantul nu afectează forma şi stabilitatea dimensională a amprentelor dentare din alginate, polieter, 
polisulfurat, Silicon A şi K.  

 Biodegradabil 
Soluţia este biodegradabilă şi nu are impact negative asupra ecosistemului. 

 Nu conţine fenoli, clor, aldehide 
 In conformitate cu standardele europene 

Descrierea produsului 
ASEPTOPRINT® Spray este un produs gata preparat pentru dezinfecţia rapidă a amprentelor dentare şi a 
lingurilor de amprentă.  Deoarece formula nu conţine aldehide, nu se va produce decolorarea lingurilor de 

amprentă iar sângele sau proteinele nu se vor fix ape materialele de amprentare. ASEPTOPRINT® Spray 
nu afectează stabilitatea dimensională a amprentelor dentare sau a modelelor din ipsos. Produsul este 
recomandat pentru dezinfecţia tuturor tipurilor de materiale inclusive alginate, polieter, polisulfurat, silicon A 
şi K.  
 
Domeniul de utilizare: domeniul sanitar (medical), cabinete medicină dentară 
 
Aria de aplicare: 
Pentru dezinfecţia amprentelor dentare 

Recomandat pentru materiale pe bază de alginat, polieter, polisulfurat, silicon A şi K şi pentru lingurile de 
amprentă, portamprente, ceară pentru amprente, piese ortodontice, instrumentar utilizat în laborator dentar 
şi proteze.  

 
Utilizare 
Umeziţi complet materialele şi lingurile de amprentă şi lăsaţi produsul să acţioneze.  Respectaţi timpii de 
expunere fără a-I depăşi! După dezinfecţie clătiţi bine cu apă amprentele dentare. Utilizaţi numai pe 
materiale compatibile cu alcoolul. Testaţi înainte de utilizare pe materiale sensibile prin aplicarea pe o zonă 
mică, puţin vizibilă.  

 



Proprietăţile produsului 
Proprietăţile fizice şi chimice 
Stare fizică: limpede, lichid fără vâszozitate 
Culoare: incolor 
Parfum: alcoolic, lămâie 
Valoare pH: Neutru 
Valabilitate: 48 luni  
 
Compoziţie la 100 g 
20 g etanoll , 28 g 1-propanol , 0.056 g compuşi cuaternari de amoniu 
 
Pericol 
H226 Lichid şi vapori inflamabili H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Provoacă somnolenţă şi 
ameţeală. P210 As se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. 
Fumatul interzis. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P261 Evitaţi să inspiraţi 
praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/sprayul. P280.2 Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a 
ochilor. P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Continuaţi să clătiţi. P501.1 Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând reglementările în vigoare 
 

Compatibilitate 
Compatibilitatea cu materialele 

Polietilenă Compatibil. 

Politetrafluoetilenă Compatiblil. 

Polipropilenă Compatibil. 

Sticlă acrilică Compatibil. 

Cauciuc siliconat Compatibil. 

Cauciuc Compatibil. 

Oţel Compatibil. 

Fontă Compatibil. 

Aluminiu Compatibil. 

Cupru Compatibil. 

Alamă Compatibil. 

Alginat Compatibil. 

Silicon A Compatiblil. 

Silicon K Compatibil. 

Polisulfurat Compatibil. 

 


