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Приложение

deconex dental BB се използва едновременно за почистване 
и дезинфекция на висококачествени ротационни прецизни 
инструменти, като напр. борери, пилители и инструменти 
за обработка на кореновите канали.

Свойства

deconex dental BB е изключително ефективен алкален 
продукт за почистване, който може да се използва както 
във вана за потапяне, така и в ултразвукова вана. deconex 
dental BB не съдържа алдехиди и феноли, което го прави 
безвреден за потребителите. Интегрираната защита от 
корозия също така позволява третиране на чувствителни 
материали като анодиран алуминий например. Освен това 
deconex dental BB има приятно свеж аромат.

Спектър на действие

Бактерицидно - фунгицидно - вируснеутрализиращо (HBV/
HIV)

Експертни оценки

Копия от експертните оценки могат да бъдат получени при 
поискване.

Състав

Активни вещества: 100 г deconex dental BB съдържат:
0.25 г дидецилдиметиламониев хлорид

Помощни вещества:
Алкали, повърхностно активни вещества, корозионен 
инхибитор, средство за секвестрация, подобрител на 
разтворимостта, оцветител

Указания за употреба

За предотвратяване на засъхването на замърсяванията 
инструментите трябва да се поставят във ваната за 
дезинфекция на борери непосредствено след тяхното 
използване (потърсете нашите съдове с мрежести филтри). 
Разтворът трябва да покрива напълно инструментите. 
Времето на въздействие е 30 мин.

След изтичане на времето на въздействие инструментите 
заедно с мрежестия филтър се изваждат от ваната за 
дезинфекция и се изплакват под течаща чешмяна вода 
(вода за пиене). След това се обръщат върху абсорбираща 
подложка (напр. хартиена кърпа) и се оставят да изсъхнат. 
Борерите и абразивните инструменти могат да се използват 
отново веднага след като изсъхнат. Хирургическите 
инструменти се стерилизират преди повторна употреба.

При смяна на продуктите и преминаване към deconex 
dental BB препоръчваме да подложите инструментите 
на междинно почистване с deconex 36 INTENSIV. Тази 
процедура се налага по-специално там, където преди това 
е използван продукт, съдържащ алдехиди, и е от особено 
значение за съдържащите пластмаса и гума инструменти.

Съвместимост с материалите

Подходящ за:
Алуминий, неръждаема стомана, благородни метали, 
анодиран алуминий, хромиран месинг, пластмаси

За материали, които не са споменати, моля направете 
свои собствени изпитвания за съвместимост или се 
консултирайте с Borer Chemie AG.

dental BB

Готов за употреба препарат за 
дезинфекция на висококачествени 
стоматологични ротационни 
инструменти 

Не съдържа алдехиди и феноли
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  dental BB

Химични/физични данни

Стойност на pH ок. 12.1
Плътност 1.03 г/мл
Външен вид Бистра, синя течност
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Представител:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Цялата предоставена информация се базира на настоящето ни 
ниво на познание и не представлява правно обвързваща гаранция 
за специфичните свойства на продукта.

Наличност

Моля свържете се с Вашия местен представител, за да 
получите повече информация за наличните размери 
опаковки.

Опаковките, капачките и етикетите са произведени от 
подлежащ на рециклиране полиетилен.

Допълнителна информация

За информация относно безопасността при работа, 
съхранение и изхвърляне на отпадъчни продукти/
отпадни води, моля консултирайте се със съответния 
информационен лист за безопасност.

Възползвайте се от нашия специализиран опит! Обърнете 
се към нас, за да получите практическа информация 
относно Вашето специфично приложение.

Дистрибутор за България:
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Aдрес: гр. София 1750, ж.к. Младост 1,
бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/
Teл.: 02 462 71 31, 971 20 61
Факс: 02 462 71 28, 462 71 15
e-mail: info@mte-bg.com


