
DENTIRO® Foam 

MARCAJ CE 1250 
Spumă dezinfectantă gata preparată pentru curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor şi 

materialelor sensibile 
 

Utilizat pentru curăţarea şi dezinfecţia dispozitivelor medicale cu suprafeţe 
sensibile (componente din plastic) şi scaune de tratament, mese de examinare şi 
alte echipamente similare. Formula non-agresivă protejează suprafeţele sensibile, 
cum ar fi cele din PVC. Produsul DENTIRO® Foam este uşor biodegradabil. 
 

MOD DE UTILIZARE 
Se aplică prin pulverizare şi ştergere a spumei rezultate de pe suprafaţa ce urmează a fi curăţată şi 
dezinfectată. 
 

1. Apăsaţi pe dispozitivul de pulverizare şi aplicaţi spuma rezultată pe zonele ce urmează a fi 
dezinfectate.  

2. Utilizaţi o lavetă uscată de unică folosinţă pentru a răspândi uniform spuma, lăsaţi să 
acţioneze  apoi ştergeţi suprafeţele până se usucă. 

3. Se recomandă utilizarea zilnică sau de două ori pe zi. 
4. Produsul este compatibil cu 210 materiale inclusive pielea artificială ca de ex.: Polietilenă, 

poliopropilenă, clorură de polivinil, sticlă acrilică, cauciuc. 

Bactericid 60 secunde 

Bacterii rezistente la antibiotice 60 secunde 

Tuberculocid 60 minute 

Micobactericid 60 minute 

Levuricid 60 secunde 

Levuri rezistente la antibiotice 60 secunde 

Virusuri cu înveliş 30 secunde 

BVDV  30 secunde 

Virusul Hepatitei B 30 secunde 

Virusul Hepatitei C 30 secunde 

Virusul Herpes simplex  30 secunde 

HIV  30 secunde 

Virusul Gripal A  30 secunde 

Virusul Vaccinia 30 secunde 

Virusuri fără înveliş 60 minute 

Adenovirus  60 minute 

Poliovirus  60 minute 

Rotavirus  30 secunde 

 

Testat conform metodelor standard DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, 

EN 13624, EN 13697,   EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 

14563, directivele RKI / DVV . 
 
FRAZE DE PERICOL:  H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
FRAZE DE PRUDENŢĂ:  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 in vigoare. 
 
Folosiţi mănuşi de protecţie. Nu clătiţi. 
 
 
SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE! 

 


