
DENTIRO® Zero 
Produs dezinfectant  fără alcooli pentru suprafeţele  şi echipamentul sensibil.  
 

 

 
Spectru de activitate/ Timpi de expunere  

  

Bactericid  15 secunde 

Bacterii rezistente la antibiotic 15 secunde 

Tuberculocid  60 minute 

Micobactericid  60 minute 

Levuricid  15 secunde 

Levuri  rezistente la antibiotic  15 secunde 

Virusuri cu invelis 15 secunde 

BVDV 15 secunde 

Coronavirus 15 secunde 

Virus hepatita B 15 secunde 

Virus hepatita C 15 secunde 

Virus Herpes simplex  15 secunde 

HIV 15 secunde 

Virus gripal A 15 secunde 

Virus Vaccinia  15 secunde 

Virusuri fara invelis 60 minute 

Adenovirus 30 minute 

Norovirus  60 minute 

Poliovirus 60 minute 

Rotavirus 30 secunde 

In conformitate cu metodele standard DGMH, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14563 şi EN 16615. 

 
 
 
 
 
 



 

Ambalaj 

 

DENTIRO®  Zero  

Sticlă 1000 ml cu capac deschidere rapidă  

Canistră 5 litri 

Accesorii 

Pulverizator OROCLEAN®  flacon 1 litru 

 
Beneficiile utilizării acestui produs: 

 Distruge 101 microorganisme  

Activ asupra celor mai rezistente virusuri cum ar fi poliovirus şi adenovirus.  

 Timp scurt de expunere 

Acţionează în 60 secunde asupra bacteriilor, ciupercilor şi virusurilor cu înveliş. 

 Nu conţine alcool 

 Dezinfectantul fără conţinut de alcool este recomandat pentru utilizarea pe suprafeţe sensibile şi 

obiecte cum ar fi sondele ecografice sau sticla acrilică. 

 Compatibil cu mai mult de 210 materiale inclusiv cu pielea artificială.   

 Produsul este recomandat in special pentru dezinfecţia suprafeţelor sensibile cum ar fi husele din 

pielea artificială sau sticla acrilică.  

 Testat în condiţii de murdărie/încărcătură organică ridicată 

Dezinfectantul rămâne eficient chiar şi în prezenţa contaminării cu încărcătură organică ridicată cum ar fi 

sânge sau alte fluide provenite din corp. 

 Disponibil în diferite tipuri de ambalaj 

Alegeţi o formă de ambalaj care se potriveşte cel mai bine cu necesităţile dumneavoastră.  

 Sticlă cu dop picurător 

Asigură dezinfecţia suprafeţelor fără a fi necesară pulverizarea.  

 Biodegradabil 

Soluţia este biodegradabilă şi nu are un impact negativ asupra ecosistemului.  

 Testat în conformitate cu 16 norme europene  

 

Descrierea produsului 

 

Dentiro® Zero este un produs gata preparat, fără alcooli, pentru dezinfecţia şi curăţarea rapidă  a 

dispozitivelor medicale neinvazive cu suprafeţe sensibile, cum ar fi sondele ecografice abdominale şi 

transvaginale şi pompele de perfuzie.   Dentiro® Zero este adecvat pentru dezinfecţia materialelor sensibile 

la alcool cum ar fi pielea naturală şi sintetică , Plexiglas® şi PVC moale. Compuşii activi ai Dentiro® Zero nu 

se evaporă reducând astfel, recontaminarea suprafeţelor. 
 

Domeniul de utilizare: domeniul sanitar (medical), cabinete medicină dentară, veterinar, colectivităţi 

(azile, sali fitness etc.), instituţii, industria farmaceutică, saloane infrumuseţare/cosmetică, 

restaurante, hoteluri, transporturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aria de aplicare 

 

Pentru dezinfecţia şi curăţarea rapidă a dispozitivelor medicale cu suprafeţe sensibile: sondele ecografice 

abdominale şi transvaginale şi pompele de perfuzie, tuburi de aspiraţie şi dispozitive confecţionate din piele 

naturală şi   Dentiro® Zero este adecvat pentru dezinfecţia materialelor sensibile la alcool cum ar fi pielea 

naturală şi sintetică , Plexiglas® şi PVC moale. 

 

 

Utilizare 

Umeziţi complet suprafeţele şi obiectele ce vor fi dezinfectate şi lăsaţi să acţioneze. Respectaţi timpii de 

expunere. Dacă este necesar, ştergeţi suprafeţele şi obiectele cu o lavetă curată de unică folosinţă. 

Dispozitivele medicale care intră în contact cu pielea şi care sunt dezinfectante în mod regulat cu 

DENTIRO® Zero trebuie şterse o dată pe zi cu o lavetă umezită cu apă pentru a preveni depunerea 

biocidelor. 

 

Proprietăţile produsului 

 

Proprietăţile fizice şi chimice 

Stare fizică: soluţie limpede care nu este vâscoasă 

Culoare: incolor 

Parfum: de măr 

Valoare pH: 8 - 8.5 

Valabilitate: 48 luni 

 

Compoziţie la 100 g 

0.4 g clorură de benzalconiu, 0.4 g aminoalchilglicină  

 

Niciun cuvânt de avertizare  conform Regulamentului (CE) 1272/2008. 

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efect pe termen lung. P273 Evitaţi dispersarea în mediu. P305+P351 ÎN CAZ DE 

CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul 

respectând reglementările în vigoare 
 

Compatibilitate 
 

Compatibilitatea cu materialele 

 

Polietilenă Compatibil. 

Polipropilenă Compatibil. 

Clorură de polivinil Compatibil. 

Sticlă acrilică Compatibil. 

Cauciuc Compatibil 

 


