
Desident® CaviCide 

 

Środek dezynfekcyjny/odkażający o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, 

grzybobójczym i prątkobójczym, przeznaczony do urządzeń/narzędzi medycznych i 

stomatologicznych. 

 

POSTĘPOWANIE: 

 

WSTĘPNE OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI URZĄDZEŃ/NARZĘDZI 

STOMATOLOGICZNYCH I MEDYCZNYCH PRZED DEZYNFEKCJĄ: 
Usunąć widoczne zanieczyszczenia, większe plamy i zabrudzenia. Rozpylić 

Desident® CaviCide bezpośrednio na powierzchnię urządzenia. Pozostawić 

powierzchnię wyraźnie wilgotną na 30 sekund. Wytrzeć powierzchnię ręcznikiem.  

 

WSTĘPNE OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI URZĄDZEŃ/NARZĘDZI 

STOMATOLOGICZNYCH I MEDYCZNYCH PRZED DEZYNFEKCJĄ: Usunąć 

widoczne zanieczyszczenia, większe plamy i zabrudzenia. 

Zastosowanie jako odkażający spray do wstępnego oczyszczania: Umieścić 

urządzenie/narzędzia w pojemniku. Rozpylić Desident® CaviCide tak, aby dokładnie 

zmoczyć wszystkie powierzchnie urządzenia/narzędzi. Pozostawić powierzchnię 

wyraźnie wilgotną na 30 sekund. Wyjąć i wypłukać, a następnie zastosować odpowiednią 

procedurę oczyszczania i dezynfekcji urządzenia/narzędzi. 

Zastosowanie jako roztwór do wstępnego oczyszczania w myjce ultradźwiękowej: 
Dokładnie wypłukać narzędzia pod bieżącą wodą, usuwając widoczne zanieczyszczenia. 

Do myjki ultradźwiękowej dodać po 30 ml Desident® CaviCide na litr wody. Zanurzyć 

narzędzia w roztworze i włączyć myjkę na 5 minut lub dłużej, jeśli to konieczne. Wyjąć i 

wypłukać narzędzia. Zastosować odpowiednią procedurę oczyszczania i dezynfekcji. 

Wylać roztwór po każdym użyciu. 

Zastosowanie do ręcznego oczyszczania wstępnego: Dokładnie opłukać narzędzia pod 

bieżącą wodą, aby usunąć większe zanieczyszczenia. Umieścić narzędzia w pojemniku z 

roztworem Desident® CaviCide (30 ml na litr wody). Narzędzia zanurzone w roztworze 

szorować przez 30 sekund ostrą szczotką z włosia, do momentu aż będą widocznie 

czyste. Wyjąć i wypłukać narzędzia. Zastosować odpowiednią procedurę oczyszczania i 

dezynfekcji. Wylać roztwór po każdym użyciu.  

 

ZASTOSOWANIE JAKO ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 

URZĄDZEŃ I NARZĘDZI MEDYCZNYCH/STOMATOLOGICZNYCH: Rozpylić 

Desident® CaviCide bezpośrednio na wstępnie oczyszczoną powierzchnię 

urządzenia/narzędzi, dokładnie zwilżając powierzchnię, która ma być zdezynfekowana. 

Pozostawić powierzchnię wyraźnie wilgotną na 3 minuty, w temperaturze pokojowej 

(20°C). Wytrzeć powierzchnię ręcznikiem lub pozostawić do wyschnięcia. 



ZASTOSOWANIE JAKO ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI WSTĘPNIE 

OCZYSZCZONYCH, NIEKRYTYCZNYCH URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW 

ORAZ NARZĘDZI MEDYCZNYCH/STOMATOLOGICZNYCH
1
: 

Dokładnie oczyścić urządzenie/narzędzia z zanieczyszczeń organicznych, wypłukać i 

osuszyć. Dokładnie umyć i wypłukać wszselkie szczeliny i zagłębienia. Stosując tacę lub 

myjkę ultradźwiękową zanurzyć narzędzia w roztworze Desident® CaviCide na 3 min, w 

temp. pokojowej (20°C) Wyjąć i wypłukać narzędzia. Wytrzeć narzędzia do sucha przed 

użyciem. Wylać roztwór po każdym użyciu.  
 

1
 Niekrytyczne narzędzia to takie, które mają kontakt tylko z nienaruszoną skórą.  

Uwaga: krytyczne i półkrytyczne urządzenia należy poddać odpowiedniej, końcowej sterylizacji/ 

dezynfekcji wysokiego poziomu. 

 

Środki ostrożności: 

Produkt szkodliwy dla ludzi i zwierząt domowych. Unikać skażenia pokarmu. Unikać 

kontaktu z oczami. Może powodować podrażnienie oczu. 

 

Pierwsza pomoc:  

Kontakt z oczami: Wypłukać dokładnie wodą przez 15 minut. W przypadku 

utrzymywania się podrażnienia skontaktować się ze specjalistą. 

Kontakt ze skórą: Natychmiast wymyć wodą z mydłem.  

Wdychanie (inhalacja): Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku 

utrzymywania się podrażnienia skontaktować się ze specjalistą. 

Spożycie: Nie wywoływać wymiotów. Podać dużą ilość wody. Skontaktować się ze 

specjalistą. 

 

Przechowywanie i utylizacja: 

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym 

pojemniku. Unikać ekspozycji produktu na nadmierne ciepło.  

Utylizacja: Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 

OSTRZEŻENIE : Produkt łatwopalny. Nie używać w pobliżu źródeł zapłonu i 

nadmiernego ciepła. 

PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI  

 

Telefon alarmowy: (0-42) 631 47 24 

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej ul. św. Teresy 8, 

91-384 Łódź 
 

SpofaDental a.s. 
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Markova 238 

CZ-506 46 Jičín 

Tel: +420 493 583 111 

Fax: +420 493 583 333 

Wyprodukowano w Czechach 


