Tuotetiedot
MD 520 desinfiointiaine jäljennöksille
Ominaisuudet
Dürr System-Hygiene -tuotesarjan MD 520 on erittäin tehokas,
formaldehyditon käyttöliuos kontaminoituneiden jäljennösten, jäljennöslusikoiden ja proteettisten töiden puhdistukseen ja desinfiointiin Dürr Dentalin Hygojet-laitteessa. MD 520 sopii myös upotusdesinfiointiin Dürr Dentalin Hygobox-desinfiointikotelossa /
desinfiointirasiassa. MD 520 -desinfiointiaineella voidaan puhdistaa ja desinfioida luotettavasti alginaatista, silikonista, polyeetterikumista, polysulfidista ja hydrokolloidista valmistetut jäljennökset
säilyttäen samalla mitoituksen pysyvyys ja kipsin yhteensopivuus.
Kipsimallista saadaan entistä tarkempi poistamalla siitä veri ja
sylki tällä desinfiointiaineella. Lisäksi MD 520 -desinfiointiainetta
voidaan käyttää esim. proteesien, siltojen, kruunujen, oikomislaitteiden sekä implanttijärjestelmien porasapluunoiden desinfioin-

MD 520 yhdellä silmäyksellä

tiin.

▪ Jäljennösten, jäljennöslusikoiden ja proteettisten töiden jne.

Koostumus

puhdistukseen ja desinfiointiin Dürr Dentalin Hygojet-laittees-

MD 520 -desinfiointiaine sisältää aldehydejä, kvaternäärisiä

sa sekä upotusdesinfiointiin Dürr Dentalin Hygobox-desinfi-

ammoniumyhdisteitä, erikoistensidejä ja apuaineita vesiliuoksessa.

ointikotelossa / desinfiointirasiassa.

100 g MD 520 -desinfiointiainetta sisältää 0,5 g glutardialdehy-

▪ Kipsimallista entistä tarkempi tehokkaan puhdistusvaikutuk-

dia, 0,25 g alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridia.

sen ansiosta.
▪ Käyttö alginaatteihin, silikoniin, polyeetterikumiin, hydrokol-

Mikrobiologinen teho

loideihin, polysulfideihin, polymetyylimetakrylaattiin, proteet-

MD 520 vaikuttaa bakterisidisesti1), tuberkulosidisesti1),2), hiivasieniä

tisiin töihin jne.

tuhoavasti1), virusidisesti (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV3),4)

▪ Mitoituksen pysyvyyden ja kipsin yhteensopivuuden säilyminen.
▪ Laaja vaikutusspektri: bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, virusidinen.

sekä vaipattomat virukset kuten adenovirukset1),3), polyoomavirukset SV 403), norovirukset1),3), poliovirukset1),3)). VAH-lista. Testattu
EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 14476
mukaan.

▪ VAH-lista.
▪ Virusidinen DVV/RKI-suositusten ja EN 14476:n mukaan.

Käyttö

▪ Testattu EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563,

Käytä MD 520 -tuotetta laimentamattomana. Käytettäessä Hygo-

EN 14476 mukaan.
▪ Erittäin vähäinen kulutus Hygojet-laitteessa. 4 x 2,5 l riittää
1 000 käyttökertaan.

jet-laitteessa kiinnitä 2,5 litran pulloon pulloventtiili ja aseta ylösalaisin Hygojet-laitteen liitäntään. Noudata laitteen käyttöohjetta
tarkasti. Hygojet-laitteessa voidaan puhdistaa ja desinfioida kerralla enintään kuusi jäljennöstä MD 520 -desinfiointiainetta käyttäen.
Huuhtele silloin kutakin enintään kuudesta jäljennöksestä peräkkäin
vedellä 10 sekuntia (kummaltakin puolelta 5 sekuntia). Suihkuta sen
jälkeen jokaiseen jäljennökseen MD 520 -desinfiointiainetta tasai-

Valmisteitamme koskevat suositukset perustuvat perusteellisiin sisäisiin ja ulkoisiin tieteellisiin tutkimuksiin, ja suositukset annetaan parhaaseen tietoomme perustuen. Tuotevastuumme käy ilmi yleisistä myyntiehdoistamme, jotka voi tilata yrityksestämme aina tarvittaessa.

Tuotetiedot
MD 520 desinfiointiaine jäljennöksille
sesti kummallekin puolelle ja aseta laitteeseen. Laite ilmoittaa desinfioinnin päättymisestä. Aseta kellokytkimeen 10 minuutin vaikutusaika viimeisen desinfioinnin päätyttyä. Tb-bakteerien osalta vaikutusaika on 15 minuuttia. Huuhtele desinfioidut jäljennökset merkkiäänen jälkeen perusteellisesti vähintään juomavesilaatuisella vedellä
(10 sekuntia – kumpaakin puolta 5 sekuntia) ja kuivaa tarvittaessa
ilmalla. Jäljennösten jatkokäsittely tapahtuu valmistajan antamien

Käyttö

Vaikutusaika

Jäljennösten desinfiointiaine käyttöön Hygojetlaitteessa
Upotusdesinfiointi Hygobox-desinfiointikotelossa /
desinfiointirasiassa
Bakteerit1) ja hiivasienet1)

5 min.
30 s.

ohjeiden mukaan (esim. alginaattijäljennös asetetaan Hygrophor-

Tb-bakteerit2)

säiliöön, hydrokolloidijäljennös asetetaan tarvittaessa 2-prosenttise-

Vaccinia-virukset ml. HBV, HCV, HIV

en kaliumsulfaattiliuokseen ja valetaan kipsiin jne.). Käsittele protee-

Adeno-virukset

2 min.

sit jne. edellä kuvatulla tavalla. Jäljennökset jne. ripustetaan upotus-

Polyoomavirukset SV 403)

1 min.

Noro-virukset

5 min.

Poliovirukset

5 min.

desinfiointia ja puhdistusta varten desinfiointirasian pidikkeisiin
(enint. 2) tai asetetaan Hygobox-desinfiointikoteloon (enint. 6). Vaikutusaika on vain 5 minuuttia, Tb-bakteerien osalta 15 minuuttia.
Huuhtele desinfioidut osat vähintään juomavesilaatuisella vedellä
(30 sekuntia – kumpaakin puolta 15 sekuntia) ja kuivaa tarvittaessa ilmalla.

15 min.
3),4)

1),3)

1),3)

1), 3)

1) Testattu suuressa kuormituksessa (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14476).
2) Testattu vähäisessä kuormituksessa (EN 14348, EN 14563).
3) Testattu ilman kuormitusta ja kuormitettuna DVV/RKI-suosituksen mukaisesti.
4) RKI-lausunnon mukaisesti (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363 , 2017)

Ympäristövaikutukset

Tarvikkeet

MD 520 -desinfiointiaineen kaikki orgaaniset ainesosat ovat jäteve-

Hygojet, Hygobox, desinfiointirasia.

dessä esiintyvässä pitoisuudessa biologisesti hajoavia. Polyeteenistä ja polypropeenista valmistetun pakkauksen materiaalin voi läm-

Yleisiä ohjeita

pökierrättää. Pullo on huuhdeltava vedellä ennen kierrätystä. Katso

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että jäljennösten mitoitus ja

tiivisteen hävittämistä koskevat ohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

kipsin yhteensopivuus säilytetään käytettäessä MD 520 -desinfiointiainetta määräysten mukaisesti Hygojet-laitteessa ja upotusdesinfi-

Fysikaaliset ominaisuudet

oinnissa Hygobox-desinfiointikotelossa / desinfiointirasiassa. Vaiku-

Ulkonäkö: kirkas, keltainen liuos

tusajan ollessa yli 10 minuuttia Hygojet-laitteessa ja 5 minuuttia

Tiheys: D = 0,99 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)

upotusdesinfioinnissa on sopivuus tarkastettava ja arvioitava yksit-

pH-arvo: 4,3 ± 0,5

täistapauksissa. MD 520 -desinfiointiainetta ei saa sekoittaa amiinipitoisten desinfiointiaineiden kanssa. Joutuessaan kosketukseen MD

Säilyvyys

520 -desinfiointiaineen kanssa se voi johtaa punaruskeisiin vär-

3 vuotta
Kestoaika upotusdesinfioinnissa kuormituksesta riippuen enintään 1
viikko tai 50 jäljennöstä Hygobox-desinfiointikotelossa tai 20 jäljennöstä desinfiointirasiassa.

jäytymiin. Suosittelemme varmuuden vuoksi sopivuuden tarkastamista kyseiseen käyttötarkoitukseen. Avatut pullot on käytettävä 3
kuukauden kuluessa. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia erityisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa. Näillä

Pakkauskoot

väri- ja hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfi-

10 l:n kanisteri

ointitehoon.

2,5 l:n pullo

Varoitukset
MD 520 on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti: katso

Säilytys
Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.

Päivitetty 2018-01

10 min.

Myynti
Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.
Riippumattomat lausunnot − omat tutkimukset

Valmistaja
orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä.

30 s.

