
 

OROLIN Multisept® Plus- MARCAJ CE 1250 

Dezinfectant concentrat pentru curăţarea şi dezinfecţia rapidă, prin imersie a 
instrumentarului, accesoriilor, materialelor refolosibile utilizate în saloane de 

înfrumuseţare corporală 

 
MOD DE UTILIZARE 

Instrumentele, accesoriile, care pătrund sau pot leza  pielea  sau care vin în contact cu mucoasele, cu pielea 

lezată (forfecuţe, cleşti, bricege, aparate şi lame de ras refolosibile, etc.) trebuie curăţate, dezinfectate şi apoi 

sterilizate conform recomandărilor producătorilor de substanţe dezinfectante.  

Pregătiţi o baie de soluţie apoasă în concentraţie de 2% pentru imersia instrumentarului timp de maxim 15 minute. 

Deschideţi toate instrumentele la îmbinare şi fiţi siguri că sunt complet imersate în baia de soluţie dezinfectantă 
pregătită adică, să nu rămână nici o parte a instrumentului neacoperită! 
Pentru a obţine concentraţia dorită, utilizaţi capacul gradat astfel: adăugaţi produsul concentrat în capac până ce 
ajungeţi la prima scală adică 20 ml sau la a doua scală, adică 40 ml. Produsul poate fi utilizat în baia cu ultrasunete. 
Soluţia de lucru este valabila maxim 7 zile după preparare însă, în funcţie de cantitatea de murdărie existentă, este 

recomandată o reînnoire a acesteia de două-trei ori pe săptămână. În caz de contaminare ridicată, se recomandă 
prepararea zilnică a soluţiei de lucru. 
Se vor respecta concentraţiile şi timpii de acţiune recomandaţi. Păstraţi soluţia într-o cuvă/recipient cu capac! 
Pentru a obţine concentraţia dorită, utilizaţi capacul gradat astfel: adăugaţi produsul concentrat în capac până ce 
ajungeţi la prima scală adică 20 ml sau la a doua scală, adică 40 ml. 

CONCENTRAŢII ŞI SPECTRU DE ACŢIUNE : 

      Bactericid      2% în 5 min. 
Bacterii rezistente la antibiotice           2% în 5 min.  
Tuberculocid               2% în 5 min. 
Micobactericid              2% în 5 min. 
Levuricid              2% în 5 min. 
Levuri rezistente la antibiotice            2% în 5 min. 
Virusuri incapsulate     2% în 5 min. 
BVDV, Virusul Hepatitei B, C, HIV, Vaccinia  2% în 5 min.       
Coronavirus, Virusul Gripal A, Herpes Simplex  2% în 5 min.  
Virusuri neincapsulate     2% în 15 min.   
Adenovirus      2% în 5 min. 
Norovirus      2% în 10 min. 
Poliovirus      2% în 15 min. 

Metodele standard: DGHM, EN 1040, EN 1275,EN 1650, EN 1657, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 

14561, EN 14562, EN 14563, Norme RKI/DVV. 

 Din 1 litru soluţie concentrată, la concentraţia de 2%, se obţin 50 litri soluţie de lucru. 

Instrumentarul se scoate din soluţie, se clăteşte cu multă apă şi se aşteaptă până  se usucă după care se acoperă cu 
hârtie. Pentru instrumentarul care trebuie sterilizat, respectaţi în continuare  recomandările producătorului. 
Compatibilitate: Polietilenă, politetrafluoetilenă, polipropilenă, sticlă acrilică, oţel. Cauciuc siliconat, fontă, cupru – 
compatibilitate cu restricţii.  Nu este compatibil cu aluminiu. 
Instrumentarul se scoate din soluţie şi se sterilizeză. Pentru instrumentarul care trebuie sterilizat, respectaţi în 
continuare recomandările producătorului.  
PERICOL/H290 – Poate fi coroziv pentru metale. H302 Nociv în caz de înghiţire. H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi 
lezarea ochilor. H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H410 – Foarte 
toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. FRAZE DE PRUDENTA: P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie, 
imbrăcăminte de protecţie si echipament de protecţie a ochilor/echipament de protectie a feţei. P301+P312– ÎN CAZ DE 
ÎNGHIŢIRE : sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.  
P303+P361+P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):scoateţi imediat toată imbrăcămintea contaminată. 
Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. P305+P351+P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai 
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul si dacă acest  lucru se poate face cu uşurinţa. Continuaţi sa 
clătiţi. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P501 – Eliminaţi conţinutul/recipientul respectand reglementările in 
vigoare. 
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). Soluţia gata preparată, diluată corect a acestui produs poate fi eliminată prin sistemul centralizat de 
canalizare. Recipentele goale pot fi incadrate in categoria gunoiului menajer. 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. 


