
OROLIN® Burbath 
Acţiune în numai 60 secunde! MARCAJ CE 1250 

 
Domeniul sanitar (medical), medicină dentară, veterinar 

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.  

 
MOD DE UTILIZARE 

 

Deşurubaţi capacul recipientului.  

Turnaţi soluţia gata de utilizare in cuva. Imersaţi instrumentarul astfel incât acesta să fie complet 

acoperit de soluţie  şi lăsaţi să acţioneze.  

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.  
Instrumentarul se scoate din soluţie şi se sterilizeză, respectând recomandările producătorului. 

 

Lăsaţi să acţioneze conform timpilor de expunere:  

 
Bactericid, bacterii rezistente la antibiotice   30 secunde 

Tuberculocid, micobactericid    60 secunde 

Fungicid                   60 secunde 
Levuricid                                                                                   30 secunde 

Ciuperci rezistente la antibiotice    30 secunde 
Virusuri cu inveliş      15 secunde 

BVDV, Virusul Hepatitei B, C     15 secunde 

Coronavirus                                                                              15 secunde 
Virusul Herpex 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    
                                     

În conformitate cu metodele standard DGHM şi normele europene: SR EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 
14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, directivele RKI/DVV.  

     
ATENŢIE: 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. 
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 respectând reglementarile in vigoare. 
 
Compatibilitate: Polietilenă, polipropilenă, fontă, instrudementar din oţel, freze dentare. Nu folosiţi pe instrumentar  
din aluminiu, cupru, alamă. Folosiţi numai pe materiale compatibile cu alcoolul.  
Uşor biodegradabil. 
 
Eliminaţi acest produs cu respectarea normelor naţionale şi regionale în vigoare, respecti legea 211/2011 privind regimul deseurilor. 
Cod deşeuri EWC nr. 070699 (Grup: deşeuri din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, detergenţilor, 



dezinfectanţilor şi cosmeticelor). Cantităţi mici din acest produs (până la 500 ml/zi) pot fi eliminate prin sistemul centralizat de 
canalizare. Recipentele goale pot fi incadrate in categoria gunoiului menajer sau reciclate după curăţarea cu apă. Recipientele se vor 
manipula in aceleaşi condiţii impuse pentru manipularea produsului însuşi. Eliminarea ambalajului contaminat se va face conform 
Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru 
luarea la cunştinţă şi respectarea acestor reglementări. 

 
SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE ! 


