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Седмично почистване с MD555 cleaner
MD 555 cleaner е Вашият специален почистващ препарат за аспиратори и сепаратори за амалгама. Той има силно почистващо  
действие срещу отлагания, образуване на накипи и утайки. Използва се 1 до 2 x седмично (напр. вторник и четвъртък), при по-високо  
натоварване ежедневно през обедната почивка.

Почистващ 

препарат

Cleaner

Предварително почистване

Използване на 5 %-тен разтвор: 1 литър  
вода + 50 ml MD 555 cleaner

На зъболекарски стол:
1 литър вода + 2,5 капачки MD 555 cleaner (50 ml)
При 2 зъболекарски стола:
2 литра вода + 5 капачки MD 555 cleaner (100 ml)

Дозировка 5 %

1 литър2,5 x  = 50 ml 
5   x  = 100 ml 

2 литра

Аспирирайте 2 литра вода

Поставете смукателните маркучи и аспирирайте 
2 литра или 1 литър разтвор

Най-малко 250 ml  
разтвор на плювалник

Да подейства  
30 до 120 минути

При повторно пускане в експлоатация  
аспирирайте 2 литра вода

Аспириране
Почистване на 
плювалника 

Време за 
действие

5 %

Измиване на зъболекарския стол
Първи литър  
за първия стол

Втори литър 
за втория стол

Най- 
малко 
250 ml

30 – 
120 мин. 

Ежедневна дезинфекция с Orotol® plus
С течния концентрат Orotol® plus имате идеалното решение за едновременно дезинфекциране, дезодориране, почистване и поддръжка  
на всички аспирационни системи и сепаратори за амалгама. Прилагането се извършва след края на лечението, при по-голямо натоварване  
2 x дневно (на обед и вечер).

Дезинфекция

Дезинфекция

Аспирирайте 2 литра вода

Предварително почистване Дозировка 2 %

1 литър1 x  = 20 ml 
2 x  = 40 ml 

2 литра

На зъболекарски стол:
1 литър вода + 1 капачка Orotol® plus (20 ml)
При 2 зъболекарски стола:
2 литра вода + 2 капачки Orotol® plus (40 ml)

Използване на 2 %-тен разтвор: 1 литър  
вода + 20 ml Orotol plus

2 %

Аспириране
Дезинфекция  
на плювалник Измиване на зъболекарския стол

Най-мал-
ко 250 ml

Най- 
малко 

1 ч.

Първи литър 
за първия 
стол

Втори литър 
за втория 
стол

При повторно пускане в експлоатация  
аспирирайте 2 литра вода

Поставете смукателните маркучи, аспирирайте 
1 литър разтвор на зъболекарски стол

Най-малко 250 ml разтвор  
на плювалник

Да подейства най-малко 
1 час. Спектър на 
действие: бактерицидно, 
туберкулоцидно, фунги-
цидно, ограничено  
вируцидно (HIV, HBV, 
HCV, норовируси)

Време за 
действие


