
Não produz espuma.
Limpeza e desinfeção.
Producto Concentrado 1 L = 50 L diluído.

Instrunet Inibsa 
Especial Aspiração 

Desinfeção e limpeza concentrado 
para todos os sistemas de aspiração 
em ambiente dentário.

Simple. Smart. Solutions.

0459Protegemos a sua clínica
Biossegurança



Indicações e características
Limpeza e desinfeção dos circuitos de aspiração em ambiente dentário. Compatível com os diferentes circuitos 
de desinfeção. Não produz espuma. Amplo espectro de ação. Produto concentrado, com Diluição económica a 
2%: 1 L de concentrado = 50 L de solução pronta a usar. 

Modo de uso
Antes de utilizar colocar as luvas apropriadas.

Ao final do dia, preparar 2 litros de solução diluída a 2% ( 40ml para 2 litros de água).

Preencha o dispensador no indicador de 20 ml e repita a operação.

Despeje o conteúdo num recipiente apropriado.

Mergulhe no líquido as conexões de entrada e saída de líquido.

Ative os mecanismos de aspiração.

Deixe-o atuar pelo menos 15 minutos. A solução pode ficar a atuar durante a noite. Qualquer exposição 
prolongada a altas temperaturas (> 35ºC) pode produzir uma mudança de cor sem alterar o desempenho.

Para acabar o processo, encha o sistema de aspiração com um litro de água limpa e aspire-a para enxaguar.

Trocar a solução pelo menos uma vez ao dia. Para mais informações consulte a etiqueta do produto, na 
parte Modo de uso.

Composição
N- (3-aminopropil) -N-dodecilpropano-1,3-diamina, combinação de tensioativos, agente sequestrante, corante 
e excipientes.

Precauções de uso
PERIGO. Contém D-Glucopyranose, oligomeric, heptyl glycoside. Pode ser corrosivo para os metais. Provoca 
irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos de longa 
duração. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. SE 
ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se 
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Eliminar o produto e o seu recipiente cumprindo 
todas as precauções de uso. Importante – Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de inges-
tão acidental, consultar o Centro de Informação Antivenenos, Tel. 800 250 250. Qualquer incidente grave 
que surja relativamente ao dispositivo, deverá ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do 
Estado -membro Dispositivo médico. Uso reservado aos profissionais. Fabricado em França.

Propriedades Microbiológicas em condições de sujidade

A atividade antimicrobiana do produto está no dossier científico, disponível mediante solicitação.
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Bactericida

Eficácia Tempo de contactoNormas

15 minutos

15 minutos

60 minutos

EN 13727, EN 14561 al 1%

EN 13624, EN 14562 al 1%

EN 14348 / EN 14563 al 1,6%

EN 14476 / EN 1711 al 2%

Levaduricida / Fungicida

Tuberculicida
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15 minutosActivo em virús encapsulados
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Distribuido por: 
Laboratórios Inibsa, S.A. Sintra Business Park, Edifício 1 2º I - 2710 - 089 Sintra (Portugal). T +351 219 112 730   F +351 219 112 023

DMD. 1 rue de l’Espoir- 59260 Lezennes. T +33 320 67 67 67   F +33 320 67 67 68
Contacte-nos: 808 500 028    www.inibsa.pt    ccinibsa@inibsa.com                                                                                 Siga-nos em:


