Tuotetiedot
MD 555 cleaner erikoispuhdistusaine imulaitteille
Ominaisuudet
Dürr System-Hygiene -tuotesarjan MD 555 cleaner on vaahtoamaton hapan erikoispuhdistusaine hammaslääketieteellisille imulaitteille ja niiden viemärijohdoille. MD 555 cleaner -puhdistusaineen käyttöä suositellaan, jos viemärijohtojen vetävyys on huono
tai vesijohtovesi on erittäin kovaa tai se sisältää vaikeasti liukenevia suoloja. Lisäksi MD 555 cleaner -puhdistusaineen käyttöä
suositellaan erityisesti hampaiden erikoispuhdistuslaitteille, kuten
esim. jauhepuhdistuslaitteille.MD 555 cleaner -puhdistusaineen
säännöllisellä käytöllä ehkäistään kerääntymien muodostumista
imulaitteessa. Näin vältetään vaikeasti liukenevien profylaktisten
tuotteiden kuten erityisesti kalsiumkarbonaattipohjaisten profylaktisten jauheiden tai Pearl-tuotteiden käytöstä aiheutuvat tukokset
imulaitteessa sekä poistetaan jo muodostuneet kerrostumat. Erity-

MD 555 Cleaner yhdellä silmäyksellä

isten vaikutus- ja apuaineidensa ansiosta MD 555 cleaner soveltuu erityisesti amalgaamierottimella varustettuihin laitteisiin. Lisäk-

▪ Vaahtoamaton erikoispuhdistusaine hammaslääkärien hoito-

si MD 555 cleaner -puhdistusainetta voidaan käyttää kaikkialla,

koneen imulaitteisiin ja niiden viemärijohtoihin, jos viemäri-

missä vedenkovuudesta aiheutuvia kerrostumia on poistettava pin-

johtojen vetävyys on huono tai vesijohtovesi on erittäin

noilta, kuten laatoilta tai suunhuuhtelualtaasta.

kovaa tai se sisältää vaikeasti liukenevia suoloja.
▪ Sopii erityisesti käytettäessä hampaiden erikoispuhdistuslait-

Koostumus

teita, esim. jauhepuhdistuslaitteita ja niiden profylaksijau-

MD 555 cleaner sisältää orgaanisia happoja (15–30 %), fosfo-

heita sekä Pearl-tuotteita.

rihappoa (15–30 %), vaahtoamattomia tensidejä (< 5 %) ja apu-

▪ Erinomaisen tehokas puhdistusvaikutus – poistaa ja ehkäi-

aineita vesiliuoksessa.

see luotettavasti epäsuotuisasta veden koostumuksesta
aiheutuvat kerääntymät imulaitteissa ja happoja kestävillä

Käyttö

pinnoilla.

Käytä MD 555 cleaner -tuotetta säännöllisesti veden ollessa

▪ Erittäin hyvä yhteensopivuus materiaalien kanssa – sopii
kaikille amalgaaminerottimilla varustetuille laitteille.

kovaa tai käytettäessä profylaksiajauheita 5 %:na liuoksena 1−2
kertaa viikossa esim. lounastauon aikana. Erittäin suuressa kuor-

▪ Ihanteellinen yhdessä Orotol plus- tai Orotol ultra -laitteen

mituksessa myös päivittäin. Lyhin vaikutusaika on 30 minuuttia, ja

ja MD 550:n kanssa taaten kaikentyyppisten imulaitteiden

sitä voidaan tarvittaessa pidentää. Täytä 50 ml MD 555 cleaner

kattavan ja perusteellisen desinfioinnin, puhdistuksen ja hoi-

-puhdistusainetta vedellä yhteen litraan ja ime imuletkun kautta

don.

OroCupin avulla. Kaada suunhuuhtelualtaaseen 250 ml liuosta.

®

®

Huuhtele puhdistettu laite vaikutusajan kuluttua vähintään 1 litralla vettä. Käytä MD 555 cleaner -puhdistusainetta ongelmatapauksissa tai puhdistettaessa voimakkaasti biofilmien kuormittamia imulaitteistoja (vuorotellen esim. tehokkaiden Orotol® plustai Orotol® ultra -desinfiointiaineiden kanssa) 1–5 kertaa viikossa
10 prosenttisella väkevyydellä (täytä 100 ml MD 555 cleaner

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.
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-puhdistusainetta vedellä 1 litraan). Optimaalinen teho saavuteta-

pinnoilla, kuten alumiinilla jne. MD 555 cleaner -liuoksen ei saa

an 1–2 tunnin vaikutusajalla. Kaada suunhuuhtelualtaaseen 250

antaa vaikuttaa yön yli. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat

ml liuosta.

mahdollisia erityisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa.
Näillä väri- ja hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuot-

Ympäristövaikutukset

teen desinfiointitehoon.

MD 555 cleaner ei ole ympäristölle vaarallista, sillä kaikki orgaaniset ainesosat hajoavat biologisesti nopeasti ja täydellisesti.

Varoitukset

Polyeteenistä ja polypropeenista valmistetun pakkauksen materi-

MD 555 cleaner on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukai-

aalin voi lämpökierrättää. Pullo on huuhdeltava vedellä ennen

sesti: katso tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.

kierrätystä.
Riippumattomat lausunnot − omat tutkimukset
Fysikaaliset ominaisuudet

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä.

Tiiviste:
Ulkonäkö: kirkas, punertava neste
Tiheys: D = 1,22 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)
pH-arvo: noin 1
Käyttöliuos (5 %):
Ulkonäkö: kirkas, käytännöllisesti väritön liuos
pH-arvo: 2,0 ± 0,5
Säilyvyys
Tiiviste: 4 vuotta
Pakkauskoko
2,5 l:n pullo
1 l:n pullo
Säilytys
Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.
Tarvikkeet
OroCup
Yleisiä ohjeita
MD 555 cleaner -puhdistusaineen yhteensopivuus tavanomaisten
imulaitteiden materiaalien kanssa on testattu kattavasti ja erino-
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maisin tuloksin. MD 555 cleaner ei sovi käyttöön hapolle herkillä
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