
Especialmente formulado 
para instrumentos 
de medicina dentária.

Instrunet Inibsa 
Especial Fresas

É uma solução desinfetante 
e detergente, pronta a usar
para o tratamentos das brocas 
e instrumentos de endodontia, 
antes da esterilização.

Simple. Smart. Solutions.

Protegemos a sua clínica
Biossegurança

0459



Indicações e características
Solução pronta a usar. Tempo de contacto: minimo 5 minutos.

Modo de uso
Antes de usar colocar as luvas apropriadas.

Colocar Instrunet Inibsa Especial Fresas num recipiente sem diluir.

Submergir completamente os instrumentos dentários na solução (sem pre-lavagem), tapar e deixar atuar. 
Respeitar o tempo de contato indicado para a atividade antimicrobiana desejada.
Respeitar um tempo de contacto mínimo de 5 minutos.

Esfregar se existir sujidade visível.

Retirar os instrumentos médicos da solução e lavar com água da torneira.

Secar bem os instrumentos e prepará-los para a esterilização.

Mudar a solução quando esta estiver visivelmente suja ou no minimo uma vez por dia.

Composição
Carbonato e hidrogenocarbonato de N, N-didecil, N-dimetilamonio, tensioativos não iónicos, agente seques-
trante, perfume, corante e excipientes.

Precauções de uso
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 ingestão acidental, consultar o Centro de Informação Anti-
venenos, Tel. 800 250 250. Qualquer incidente grave que surja relativamente ao dispositivo, deverá ser comu-
nicado 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

5 minutos

5 minutos

60 minutos

EN 13727, EN 14561

EN 13624, EN 14562

EN 14348, EN 14563

EN 14476, EN 17111

Levuricida

Tuberculicida

1

2

3

4

5

15 minutosActivo em vírus encapsulados

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

ANIOS. 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:




