
DENTIRO® Sensitive – návod k použití 

Příjemná citrónová vůně 
Vysoká snášenlivost s materiály 
Nízký obsah alkoholu, méně než 50% 

DENTIRO® Sensitive je bezaldehydový roztok pro přímé použití určený pro rychlou 
dezinfekci a čištění zdravotnického vybavení (např. laboratorní stoly, vyšetřovací 
křesla, plošné povrchy, instrumentační stolky, násadce a koncovky, rukojeti 
operačních reflektorů a stomatologické nástroje z materiálů jako je ocel, hliník, měď, 
silikon nebo guma). Dobrá snášenlivost k různým materiálům je způsobena nízkým 
obsahem alkoholu pod 50%, což také snižuje možnost výskytu alergií. DENTIRO® 
Sensitive je snadno biologicky odbouratelný a má decentní citrónovou vůní. Tento 
výrobek je možné použít k dodatečnému zvlhčení DENTIRO® Wipes a ISORAPID® 
Wipes. DENTIRO® Sensitive je také vhodný pro přípravu DENTIRO® Dry Wipes a 
ISORAPID® Dry Wipes. 
 

Návod k použití 

Dezinfikované plochy a předměty důkladně navlhčete. Dodržte dobu expozice a 
dezinfekční prostředek setřete tam, kde je to potřebné. Aplikujte jen na materiály, 
které snáší působení alkoholu. U citlivých materiálů otestujte před použitím jejich 
snášenlivost. 
 
Aplikační oblasti 
Pro dezinfekci zdravotnického vybavení, laboratorních stolů, stomatologických křesel, 
malých plošných povrchů, instrumentačních stolků, koncovek, násadců, rukojetí operačních 
reflektorů a zdravotnického příslušenství 
z materiálů jako jsou ocel, hliník, měď, pryž a silikon. 
 
Upozornění 
R10 Hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů 
zapálení – Zákaz kouření. S23 Nevdechujte aerosoly. S26 Při zasažení očí okamžitě 
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S51 Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. 
 
Spektrum účinku/ doba expozice 
Baktericidní / Fungicidní (1) 
(čisté podmínky)    30 sekund 
(špinavé podmínky)    60 sekund 
Tuberkulocidní (M. terrae) (1)  60 sekund 
Mykobatericidní (M. avium) (1)  60 sekund 
Hepatitida B / HIV (2)   30 sekund 
BVDV / Hepatitida C (3)   30 sekund 
Herpes simplex virus    15 sekund 
Influenza A virus (incl. H1N1)  30 sekund 
Papovavirus (SV 40) (4)   60 sekund 
1) DGHM standardní metody pro dezinfekci povrchů včetně testů v praxi; 2) HbsAg - antigenní test; 3) 
BVDV – zástupný virový test; 4) Neobalené viry 
 

Složení ve 100g: 
20 g ethanol, 28 g 1-propanol, 0.056 g kvartérní amonné sloučeniny. 


