
Informācija par produktu
Instrumentu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis

Rotasept® ir lietošanai gatavs līdzeklis 
rotējošo instrumentu dezinficēšanai un 

tīrīšanai

rotasept®

Mūsu plusi:
- saīsināts ekspozīcijas laiks lietošanai ultraskaņas 
vannās
- novērš koroziju
- nesatur aldehīdus
- virucīds

Pielietošana
Paredzēts urbju, boru, dimanta griežņu un citu smalko 
rotējošo instrumentu dezinficēšanai un tīrīšanai. 
Pateicoties tā lieliskajai materiālu savietojamībai un 
visaptverošu efektivitāti, rotasept® nodrošina visas 
svarīgas produkta īpašības rotējošo instrumentu 

apstrādes procesā. [  0297]

Padomi lietošanai
Ielejiet neatšķaidītu rotasept® šķīdumu boru vanniņā. 
Iegremdējiet visus rotējošos instrumentus šķīdumā 
uzreiz pēc lietošanas, lai novērstu netīrumu 
izžāvēšanu uz virsmas. Vienlaicīga tīrīšana un 
dezinfekcija ir garantēta.
Nejaukt ar tīrīšanas līdzekļiem.
Lai izvairītos no rūsas veidošanās, nav nepieciešāms 
skalot instrumentus ar ūdeni pēc izņemšanas no 
rotasept® šķīduma. Izmantojiet pinceti, lai nogādātu 
tos uz celulozes auduma un atstājiet nožūt.
Ja nepieciešams notīriet noturīgus netīrumus un 
atkārtojiet dezinfekcijas procesu. Iegremdēšanas 
laiks: 30 minūtes. Jāuzmanās no ilgākas 
dezinfekcijas. Dezinfekcijas šķīdumu ir jāmaina katru 
dienu. Saīsināts ekspozīcijas laiks lietošanai 
ultraskaņas vannās: 15 min.
Ja ir nepieciešams veikt bora sterilizāciju, rotasept® 

šķīdumu ir jānoskalo un instrumentu jāizžāvē. 

Materiālu savietojamība
Rotasept®  šķīdumā nedrīkst iemērkt pret sārmiem un 
alkoholu jutīgas plastmasas priekšmetus, alumīnija 
detaļas un instrumentus, kas ir izgatavoti no 
sintētiskās sveķu līmes. Šādiem instrumentiem ir 
ieteikts lietot gigasept®  instru AF šķīdumu.

Mikrobioloģiskā efektivitāte
· Baktericīds (tai skaitā Tb/M.terrae) · fungicīds 
(C.albicans) · virucīds (tai skaitā HIV, HBV, HCV, 
Polyoma SV 40, adeno- un poliovīrusi)

Darba koncentrācijas/Ekspozīcijas laiks
DGHM/VAH sertifikāts, baktērijas (t.sk. Tb/M.terrae) un 
sēnītes (C.albicans)

Neatšķaidīts
30 min.

Baktericīds (t.sk. Tb/M.Tuberculosis), sēnītes 
(C.albicans) ultraskaņas vannās

Neatšķaidīts
15 min.

Virucīds (t.sk. HIV, HBV, HCV, Polyoma SV 40, adeno- 
un poliovīrusi)

Neatšķaidīts
15 min.

Informācija par produktu
Sastāvs:
100g produkta satur: 1,6g kālija hidroksīds, 10g 
propan-2-ols, 0,1g 2-etilheksanols.
Citas sastāvdaļas: (marķējums atbilstoši Regulai 
No.648/2004/EK): <5% nejonu virsmaktīvās vielas
Ķīmiskie/fizikālie dati
Izskats: dzidrs, bezkrāsains 

šķīdums 
pH: ap 13,7
Termiskā stabilitāte no -5 °C līdz +40 °C



rotasept®

Marķējums atbilstoši ES Direktīvām
Xi: Kairinošs
R36/38: Kairina acis un ādu
S26: Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot 

ar lielu daudzumu ūdens un meklēt 
medicīnisko palīdzību

Īpaši norādījimi
· Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.
· Nelietot produktu pēc derīguma termiņa beigām.

Iepakojumu veidi
Tilpums Iepakojums Kat. nr.
2L pudele 5 x 2L 104 741

5L pudele 1 x 5L 104 742

Aksesuāri/Dozēšanas palīglīdzekļi
Kat. nr.

Dozators 2L pudelei (deva 20ml) 183 401
Izteces krāns 5L kannai 135 501
Palīgierīce 5L kannas atveršanai 135 810
Dozators 5L kannai (deva 20ml) 117 101
Boru vanniņa 144 030

Schülke & Mayr GmbH is certifi ed according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and 
DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in 
accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Vides informācija
Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, uzlabotā, drošā 
un videi draudzīgā ražošanas procesa ceļā, tajā pašā 
laikā saglabājot augstus kvalitātes standartus.

Ekspertu viedokļi un pārēja informācija
Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur Jūs 
atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un pārskatus 
par rotasept®  : www.schuelke.lv

Jūsu jautājumiem:
Klientu apkalpošanas centrs
Tālr. 67795240
E-pasts: schuelke@interlux.lv
Web: www.schuelke.lv

Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke&Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60
office@schuelke.at

Interlux, SIA
“Jaunbūmaņi”, 2.korp.
Dreiliņi, Stopiņu nov., LV2130
Tālr. +371 67795240
Fakss +371 67795240
schuelke@interlux.lv
www.schuelke.lv


