
ASEPTOPRINT® Spray 
 

Dezinfectant pentru amprente gata preparat cu acţiune ultrarapidă 
 

Dezinfectant gata preparat pentru dezinfecţia rapidă a tuturor tipurilor de materiale de amprentă. 
Formula nu conţine aldehide, astfel materialele de amprentă nu vor suferi nici o modificare cum 
ar fi decolorarea iar proteinele şi sângele nu se vor fixa pe acestea. Aseptoprint®Spray nu 
afectează stabilitatea dimensională a amprentelor dentare sau a mulajelor din ghips. 
Aseptoprint®Spray este extrem de eficient şi atunci când materialele sunt extrem de 
contaminate. Aseptoprint®Spray este recomandat în special pentru dezinfecţia materialelor din 
silicon A şi K şi poate fi utilizat şi la dezinfecţia altor materiale cum ar fi: polieteri, polisulfuraţi, 
alginat şi silicon A. Este de asemenea recomandat la dezinfecţia dispozitivelor ortodontice, 
instrumentarului utilizat în laboratorul dentar şi a meterialelor protetice. 

 
MOD DE UTILIZARE 

 
Se aplică prin pulverizare. 
 Deşurubaţi capacul recipientului şi aplicaţi pompa pulverizatoare. 
 Umeziţi complet suprafaţa materialul de amprentă ce urmeză a fi dezinfectat şi lăsaţi substanţa 

să acţioneze dar nu depăşiţi timpii de expunere! 
 Dacă este necesar, ştergeţi suprafaţa sau obiectele cu un şerveţel de unică folosinţă înainte de 

a clăti cu apă materialul respectiv. 
 Compatibilitate: politer, polisulfurat, alginat, silicon (material amprentă), polietilenă, PTFE, 

polipropilenă, cauciuc siliconat, cauciuc, PVC, sticlă acrilică, oţel, fontă, cupru, alamă. 
 A se utiliza numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Efectuaţi un test înainte de a utiliza pe 

materiale sensibile prin aplicarea pe o zona mai greu de remarcat şi de mici dimensiuni. 
 
 Bactericid, (bacterii rezistente la antibiotice)    în 60 secunde 
 Tuberculocid, micobactericid (M.avium)          în 60 secunde  
 Levuricid (ciuperci rezistente la antibiotice), fungicid   în 60 secunde 
 Virusuri cu înveliş/BVDV/Coronavirus/HBV/HCV/HIV/Pseudorabiei în 30 secunde  
 Herpex Simplex/Virusul gripal A/Vaccinia     în 15 secunde 
 Virusuri fără înveliş             în 60 secunde 
 Adenovirus/Poliovirus/Papovavirus     în 60 secunde 
 Rotavirus        în 15 secunde 
 
 Folosiţi mănuşi de protecţie. 
 
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. 
 
FRAZE DE PERICOL:  H226 – Lichid şi vapori inflamabili. H318 – Provoacă leziuni oculare grave. 
H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
 
FRAZE DE PRUDENŢĂ:  P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scantei/flăcări 
deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. P233 – Păstraţi recipientul închis etanş. P261 – 
Evitaţi să inspirati praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul. P280.2 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi 
echipament de protecţie a ochilor. P305+P351+P338 – În 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 uşurinţă.Continuaţi să clătiţi. P501.1 – Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând 
reglemetările în vigoare.       
 
 

 SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE. 


