Becht Suction plus
EL
Συμπύκνωμα
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό διάλυμα απολύμανσης, καθαρισμού και
αποσμητικού για οδοντικά συστήματα αναρρόφησης με/χωρίς διαχωριστή
αμαλγάματος και πτυελοδοχείο.
Ιδιότητες:
Το Becht Suction plus είναι πολύ αποτελεσματικό κατά των βακτηρίων
(συμπεριλαμβανομένου του MRSA) και ζυμομυκητών σε 5 λεπτά σε διάλυμα 2
% (EN 13727/14562), φυματίωσης (M. terrae) σε 30 λεπτά σε διάλυμα 2 % (EN
14348) υπό υψηλό οργανικό φορτίο. Αδρανοποιεί τους ιούς
HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia σε 15 λεπτά σε διάλυμα 3 % (EN 14476).
Διάλυμα χωρίς αφρισμό. Δεν περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες και χλωρίδια.
Διαλύει τη ρύπανση από τους σωλήνες. Πολύ ήπιο με τα υλικά. Το έτοιμο προς
χρήση διάλυμα είναι βιοαποικοδομήσιμο. Το δοχείο είναι ανακυκλώσιμο.
Εφαρμογή:
Παράξτε ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα 2% με συμπύκνωμα 20 ml έως 980
ml νερό ύδρευσης. Στη συνέχεια αναρροφήστε το σύστημα.
Τηρείτε τους χρόνους εμβάπτισης. Μετά την έκθεση ξεπλύνετε καλά με νερό.
Επαναλάβετε τις διαδικασίες το μεσημέρι και στο τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Το διάλυμα δεν πρέπει να παραμείνει στο σύστημα κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου. Χρησιμοποιήστε περίπου 50 ml διαλύματος για την
απολύμανση και τον καθαρισμό του πτυελοδοχείου.
Δραστικά συστατικά:
100 g Becht Suction plus περιέχουν:
3,5 g χλωριούχο βενζαλκόνιο
Επικίνδυνα συστατικά: Υδροξείδιο του καλίου.
Προφυλάξεις:
Αυτό είναι ένα ιατρικό προϊόν. Μακριά από θερμότητα/θερμές
επιφάνειες/σπινθήρες/ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Απαγορεύεται το κάπνισμα. Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ρούχα/προστασία ματιών/προστασία προσώπου. Πλένετε καλά τα χέρια μετά
τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Αποφύγετε τον σχηματισμό αεροζόλ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή
με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα
με νερό/ντους. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για
αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το
στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ,
έναν γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Συλλέξτε τυχόν χυμένη ποσότητα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να
φυλάσσεται κλειδωμένο. Κρατήστε το δροσερό. Προστατέψτε το από το φως
του ήλιου. Προστατέψτε το από τον παγετό. Κρατήστε το δοχείο ερμητικά
κλειστό. Να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο μέρος. Πλένετε πάντοτε καλά τα
χέρια σας μετά τη χρήση του προϊόντος.
Μόνο για επαγγελματική χρήση. Αναφέρετε τον αριθμό της παρτίδας ( ), για
την αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού.
Αποσύρετε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Κίνδυνος
H226 Εύφλεκτο υγρό και εύφλεκτοι ατμοί.
H290 Μπορεί να είναι διαβρωτικό για τα μέταλλα.
H314 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβη στα μάτια.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
UN 2920 / CL 8 (3) / PG II
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