
ID 213 
Dezynfekcja instrumentów

Skład: 100 g ID 213 zawiera 15 g 1,3-dwuaminy 3-aminopro-

pylododecylo-propanowej, 12,5 g chlorku alkilo-benzylo-dwume-

tylo-amonowego, niejonowe związki powierzchniowo czynne, 

związki kompleksotwórcze, kumaryny, cytronellol, Perfumy i 

środki pomocnicze. 

Zakres działania: Działanie bakteriobójcze, przeciw prątkom 

gruźlicy, grzybobójcze, wirusobójcze (wirusy otoczkowe, takie 

jak wirusy krowianki, łącznie z HBV, HCV i HIV1), oraz wirusy 

bezotoczkowe takie jak adenowirusy, polyomawirusy SV 40, 

norowirusy, poliowirusy). Lista VAH. Sprawdzony zgodnie z 

normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 

14561, EN 14562, EN 14563.

1) Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytutu Roberta Kocha) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 

2004).

Zastosowanie: Do czyszczenia i dezynfekcji stosować 2-pro-

centowy roztwór preparatu ID 213 przez 60 minut (patrz tabela 

w „DE“). Przykładową dawkę 20 ml ID 213 odmierzyć miarką 

znajdującą się w zamknięciu (zaznaczenie wskazuje objętość 20 

ml), a następnie dopełnić wodą do 1 litra. Preparat ID 213 

można również stosować do kąpieli ultradźwiękowej. Zaleca się 

sporządzenie roztworu 2-procentowego i czas kąpieli 2 minut, z 

bakteriami gruźlicy Tb 2 % i 30 min. Nie wolno mieszać prepara-

tu ID 213 z innymi środkami, powszechnie dostępnymi w handlu. 

Roztwór użytkowy przygotować z wykorzystaniem ciepłej wody. 

Zdezynfekowane instrumenty wyjąć z kąpieli, przepłukać pod 

bieżącą wodą i w razie konieczności wysterylizować. Okres 

przydatności roztworu do użycia wynosi 14 dni. W wypadku 

wzmożonego kontaktu instrumentów z krwią, śliną itp. zaleca się 

wymieniać roztwór dwa lub trzy razy w tygodniu. Dalsze wska-

zówki patrz także — informacja o produkcie w Internecie.

Wskazówki: Preparatu ID 213 nie wolno mieszać z substancjami

zawierającymi aldehyd, np. dwualdehydem glutaminowym czy gli-

oksalem. Kontakt tych substancji z ID 213 może powodować 

czerwonobrązowe przebarwienia. Przed pierwszym użyciem pre-

paratu ID 213 dokładnie wyczyścić skrzynkę z instrumentami.

ID 213 to bardzo skuteczny, niezawierający aldehydów kon-

centrat do czyszczenia przyrządów i ednoczesnej dezynfek-

cji oraz instrumentów wykorzystywanych w gabinetach sto-

matologicznych (lusterek, sond, pęset, szczypiec itp.). Dodat-

kowo preparat nadaje się do czyszczenia obrotowych i 

dezynfekcji instrumentów wykonanych z materiałów 

wrażliwych na działanie alkoholi i związków zasadowych



Niebezpieczeństwo. Może powodować uszkodzenie narządów

poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Powoduje 

poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodli-

wie po połknięciu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. 

Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W 

przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: 

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU 

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 

usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym 

miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/

pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
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