
OROLIN® Burbath 
  

 
Complet virucid, dezinfectant rapid pentru instrumentarul rotativ. 
Instrumentarul nu necesită să fie clătit.  

 

SPECTRU DE ACTIVITATE/TIMPI DE EXPUNERE 

Bactericid 30 secunde 

Bacterii rezistente la antibiotice 30 secunde 

Tuberculocid 60 secunde 

Micobactericid 60 secunde 

Levuricid 30 secunde 

Ciuperci rezistente la antibiotice 30 secunde 

Fungicid 60 secunde 

Virusuri cu inveliş 15 secunde 

BVDV  15 secunde 

Coronavirus 15 secunde 

Virusul Hepatitei B  15 secunde 

Virusul Hepatitei C  15 secunde 

Virusul Herpes simplex  15 secunde 

HIV  15 secunde 

Virusul gripal A 15 secunde 

Virusul Vaccinia 15 secunde 

Virusuri fără înveliş  30 secunde 

Adenovirus  30 secunde 

Norovirus 30 secunde 



Poliovirus  30 secunde 

Poliomavirus  30 secunde 

In conformitate cu metodele standard DGHM, normele europene  EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 

14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 şi directivele RKI/DVV. 

 

 

 Ambalare 

OROLIN®  Burbath  

 
Flacon 1 litru prevazut cu capac gradat in interior 

Flacon 2 litri prevazut cu capac gradat  in interior 

Canistră 5 litri 

Accesorii 

Cuvă OROLIN®  Burbath pentru ace si freze prevazuta cu gratar, capacitate 150 ml 

 
 

 Beneficiile dumneavoastră 

 Distruge 101 microorganisme  

Activ asupra celor mai rezistente virusuri cum ar fi adenovirus, norovirus si poliovirus.  

 Acţiune complet virucidă în 30 secunde  

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

 Extrem de eficient chiar şi în prezenţa sângelui şi proteinelor 

Soluţia poate fi utilizată maxim o săptămână. 

 Spectru larg de eficienţă  

Activ asupra bacteriilor, micobacteriilor, fungilor cât şi asupra virusurilor cu şi fără înveliş  

 Conţine inhibitori de coroziune 

Produsul dezinfectant conţine inhibitori de coroziune  pentru a proteja împotriva ruginirii.  

 Utilizare ce economiseşte timp 

Nu este necesar să clătiţi instrumentarul rotativ după dezinfecţia prin imersie.  

 Adecvat pentru utilizarea în dispozitive cu ultrasunte. 

Puterea de curăţare a dezinfectantului poate fi mărită cu ajutorul unui aparat de curăţare cu ultrasunete.  

 Disponibil in diferite tipuri de ambalaj. 

Alegeţi un tip de ambalaj care satisface cerinţele dumneavoastră. 

 Biodegradabil  

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

 Testat in conditii de incarcatura organica mare 

Dezinfectantul rămâne eficient chiar și în prezența unei contaminări organice puternice, cum ar fi sângele sau 

alte fluide corporale 

 Recomandat pentru instrumentar ortodontic  

 Listat VAH-/DGHM 

 In conformitate cu standardele europene  

 
 



 

' Descrierea produsului 

OROLIN® Burbath  este un produs gata preparat, fără aldehide, pentru dezinfecţia şi curăţarea tuturor 

instrumentelor rotative chirurgicale şi dentare. OROLIN® Burbath are un spectru de activitate foarte larg şi 

acţionează foarte rapid: într-un singur minut,  OROLIN® Burbath  are acţiune  bactericidă, tuberculocidă, 

micobactericidă, levuricidă, fungicidă şi  virucidă.  Combinaţia dintre agenţii ce dizolvă proteinele şi tensidele cu 

acţiune multiplă,  generează o putere mare de curăţare a produsului  OROLIN® Burbath este uşor biodegradabil. 

 

Domeniu de utilizare  
 

Domeniul sanitar (medical), medicină dentară, saloane    

infrumuseţare/cosmetică, veterinar. 
 
 

Aria de aplicare 

 

Pentru dezinfecţia şi curăţarea tuturor instrumentelor rotative utilizate în chirurgie şi medicina dentară cum ar fi 

freze pentru şlefuirea osului, freze din carbid, polizoare, freze pentru şlefuire, perii de curăţare din sârmă de 

alamă, perii ascuţite şi de lustruit, rotiţe de slefuire din cauciuc.    

 

Utilizare 

 

Turnaţi soluţia gata de utilizare in cuva OROLIN® Burbath. Imersaţi frezele şi lăsaţi să acţioneze. Lăsaţi să 

acţioneze conform timpilor de expunere. Nu clătiţi frezele cu apă după utilizarea dezinfectantului. Lăsaţi-le să se 

usuce. Schimbaţi soluţia de două trei ori pe săptămână, în funcţie de gradul de contaminare. Este recomandată 

schimbarea zilnică a soluţiei. Aceasta poate fi utilizată pentru maxim 7 zile. Nu este recomandat pentru aluminiu, 

cupru sau materiale sensibile la alcool.  

 

Proprietăţile produsului 

Proprietăţi fizice şi chimice  

Stare fizica: limpede, lichid  care nu este vâscos 

Culoare: incolor puţin gălbui 

Miros: de alcool 

Valoare pH-: 13-14 

Valabilitate: 36 luni 
 

Compoziţie la 100 g 

32 g isopropanol , 0.7 g fenoxietanol , 0.2 g compuşi cuaternari de amoniu, alcaliu, inhibitori de coroziune, surfactanţi 

Atenţie 

FRAZE DE PERICOL: H226 – Lichid si vapori inflamabili. H290 – Poate fi coroziv pentru metale. H315 – Provoaca iritarea 

pielii. H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor. H336 – Poate provoca somnolenta si ameteala.FRAZE DE PRUDENTA: 

P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis. P261 – 

Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. P280 – Purtati manusi de protectie, imbracaminte de protectie 

si echipament de protectie a ochilor. P303+P361+P353 – In caz de contact cu pielea (sau parul): scoateti imediat toata 

imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus. P305+P351+P338 – In caz de contact cu ochii: clatiti cu atentie 

cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu 

usurinta. Continuati sa clatiti. P501 – Eliminati continutul/recipientul respectand reglementarile in vigoare. 



 

Compatibilitate cu materialele 

Polietilena Compatibil.  

Polipropilena Compatibil.  

Fonta Compatibil.  

Otel Compatibil.  

Aluminiu Nu este compatibil.  

Cupru Nu este compatibil.  

Alama Nu este compatibil.  

 


