Tuotetiedot
Orotol plus imulaitteiden desinfiointiaine
Ominaisuudet
Dürr System-Hygiene -tuotesarjan Orotol plus on erittäin tehokas
tiiviste kaikkien hammaslääkärin imulaitteiden, amalgaaminerottimien ja suunhuuhtelualtaiden puhdistukseen, desinfiointiin, hajunpoistoon ja hoitoon. Tarkasti valitut desinfiointi- ja puhdistuskomponentit puhdistavat laitteet tehokkaasti, vaahtoamatta sekä
materiaali- ja ympäristöystävällisesti. Käyttämällä Orotol plus
-desinfiointiainetta päivittäin taataan myös suuressa bakteeri- ja
likakuormituksessa (esim. sylki, amalgaami- ja kiillepöly, veri jne.)
imulaitteiden teknisesti ja hygienisesti moitteeton käyttö.
Koostumus
Orotol plus sisältää kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä, emäksisiä puhdistuskomponentteja, kompleksinmuodostajia, vaahdo-

Orotol plus yhdellä silmäyksellä

nestoaineita ja apuaineita vesiliuoksessa. 100 g Orotol plus
-desinfiointiainetta sisältää 4,4 g dimetyylidioktyyliammoniumklo-

▪ Tiiviste hammaslääkärin imulaitteiden, amalgaaminerottimien

ridia , 0,6 g bensyylidimetyylidodecyyliammoniumkloridia.

ja suunhuuhtelualtaiden samanaikaiseen puhdistukseen, desinfiointiin, hajunpoistoon ja hoitoon.
▪ Laaja vaikutusspektri: bakterisidinen, tuberkulosidinen, sieniä

Mikrobiologinen teho
Orotol plus vaikuttaa bakterisidisesti1), tuberkulosidisesti2), sieniä

tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset ml. HBV,

tuhoavasti1), rajoitetusti virusidisesti (vaipalliset virukset ml. HBV,

HCV ja HIV sekä vaipattomat virukset kuten adenovirukset,

HCV ja HIV3),4) sekä vaipattomat virukset kuten adenovirukset5) ja

norovirukset).

norovirukset1)). VAH-lista. Testattu EN 13727, EN 13624,

▪ Testattu ajankohtaisten VAH-menetelmien ja eurooppalaisten
standardien mukaan.

EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN
16615 mukaan.

▪ VAH-lista.
▪ Liuos kontaminoiduille imulaitteille – takaa varman infektiosuojan.

Käyttö
Orotol plus -desinfiointiaineen käyttöpitoisuus on 2 %. Täytä 20

▪ Käyttöpitoisuus vain 2 %.

ml Orotol plus -desinfiointiainetta kylmällä vedellä yhteen litraan

▪ Poikkeuksellinen puhdistusteho, poistaa pinttyneimmätkin

ja ime imuletkun kautta OroCupin avulla. Kaada suunhuuhtelu-

kerrostumat, myös vaikeapääsyisistä paikoista.
▪ Aldehyditon – vaikutus perustuu kvaternäärisiin ammoniumyhdisteisiin.

altaaseen vähintään 250 ml liuosta. Huuhtele desinfioitu laite vaikutusajan kuluttua perusteellisesti vedellä. Suosittelemme imulaitteen puhdistamista ja desinfiointia Orotol plus -desinfiointiaineella kuormituksesta riippuen 1–2 kertaa päivässä – kertaluontoisessa käytössä ainoastaan hoitotoimenpiteen päätyttyä.
Ympäristövaikutukset
OECD-kriteerien 301 D mukaan Orotol plus on biologisesti helposti hajoava. Polyeteenistä ja polypropeenista valmistetun pak-

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
Orotol plus imulaitteiden desinfiointiaine
kauksen materiaalin voi lämpökierrättää. Pullo on huuhdeltava

Pitoisuus

Vaikutusaika

Imulaitteiden desinfiointiaine (testattu
VAH:n mukaan ala/instrumentit)1)

2%

5 min.

Bakteerit1) ja hiivasienet1)

2%

5 min.

Tiiviste:

Tb-bakteerit

2%

60 min.

Ulkonäkö: kirkas, keltainen neste

Homesienet1)

2%

60 min.

Tiheys: D = 1,09 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)

Vaccinia-virukset ml. HBV, HCV, HIV

2%

30 min.

pH-arvo: 12,8 ± 0,3

Adeno-virukset

2%

15 min.

Noro-virukset1)

2%

30 min.

vedellä ennen kierrätystä. Katso tiivisteen hävittämistä koskevat
ohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.
Fysikaaliset ominaisuudet

Käyttö

2)

3),4)

5)

Käyttöliuos (2 %):
Ulkonäkö: väritön liuos

1) Testattu suuressa kuormituksessa (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476).
2) Testattu ilman kuormitusta ja 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).
5) Testattu vähäisessä kuormituksessa. Suuri kuormitus: 2 % / 2 tuntia, 4 % / 15 Min.

pH-arvo: 10,5 ± 0,5
Säilyvyys
Tiiviste: 3 vuotta
Käyttöliuos 2 %: 1 vuorokausi

katso tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.
Pakkauskoko
Riippumattomat lausunnot − omat tutkimukset

2,5 l:n pullo

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä.
Säilytys
Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.
Tarvikkeet
OroCup
Yleisiä ohjeita
Ime kylmä vesi sysäyksittäin imulaitteen läpi kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia erityisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa. Näillä väri- ja
hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfiointitehoon.
Varoitukset
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Orotol plus on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti:

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

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

