
ID 212 forte 
Dezynfekcja instrumentów

Skład: 100 g ID 212 forte zawiera 12,5 g chlorku alkilo-benzy-

lodwumetylo-amonowego, 6 g 1,3-dwuaminy 3-aminopropylo-

dodecylo-propylowej, 4 g dwuoctanu alkilo-dwuamino-propylo-

guanidynowego, 5 -15 g niejonowe związki powierzchniowo czyn-

ne, < 5 g czynnik kompleksotwórczy, substancje pomocnicze, sali-

cynian benzylu, metylopropional butylofenylu, linalol.

Zakres działania: Działanie bakteriobójcze, przeciw prątkom 

gruźlicy, drożdżakobójcze, w ograniczonym stopniu wirusobójcze 

(wirusy otoczkowe, takie jak wirusy krowianki, łącznie z HBV, HCV 

i HIV1) oraz wirusy bezotoczkowe takie jak adenowirusy, norowi-

rusy). Lista VAH. Sprawdzony zgodnie z normami EN 13727, EN 

13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476.

1) Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytutu Roberta Kocha) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Zastosowanie: Do czyszczenia i dezynfekcji stosować 2-procen-

towy roztwór preparatu ID 212 forte (20 ml ID 212 forte dopełnić 

wodą do 1 litra), zanurzając w nim instrumenty na 5 minut zgod-

nie z VAH, pro bakterie vč. Tbc 2 % a 60 minut (patrz tabela w 

DE). Preparat ID 212 forte można również stosować do kąpieli 

ultradźwiękowej. Zaleca się sporządzenie roztworu 2-procentowe-

go i czas kąpieli 1 minutę, z bakteriami gruźlicy Tb 4 % i 30 min. 

Nie wolno mieszać preparatu ID 212 forte z innymi środkami, 

powszechnie dostępnymi w handlu. Roztwór użytkowy rzygotować 

z wy korzystaniem ciepłej wody. Zdezynfekowane instrumenty 

wyjąć z kąpieli, przepłukać pod bieżącą wodą i w razie 

konieczności wysterylizować. Okres przydatności roztworu do 

użycia wynosi 7 dni. W wypadku wzmożonego kontaktu instru-

mentów z krwią, śliną itp. zaleca się wymieniać roztwór dwa lub 

trzy razy w tygodniu. Dalsze wskazówki patrz także — informacja 

o produkcie w Internecie.

Wskazówki: Preparatu ID 212 forte nie wolno mieszać z substan-

cjami zawierającymi aldehyd, np. dwualdehydem glutaminowym, 

glioksalem. Kontakt tych substancji z ID 212 forte może 

powodować czerwono-brązowe przebarwienia. Przed pierwszym 

użyciem preparatu ID 212 forte dokładnie wyczyścić skrzynkę z 

instrumentami. Preparaty do dezynfekcji instrumentów wytwarzają 

pianę i z tego względu nie mogą mieć styczności z aparaturą 

ID 212 forte to bardzo skuteczny, niezawierający aldehyd-

ów koncentrat do jednoczesnej dezynfekcji i czyszczenia

przyrządów oraz instrumentów wykorzystywanych w gabi-

netach stomatologicznych (lusterek, sond, pęset, szczypiec 

itp.). Dodatkowo preparat nadaje się do dezynfekcji i czysz-

czenia obrotowych instrumentów wykonanych z materiałów 

wrażliwych na działanie alkoholi i związków zasadowych.



ssącą. Piana może spowodować uszkodzenie aparatury!

Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 

uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy 

wodne. Działa 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 POŁKNIĘCIA: 

wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 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. 

Zawiera LINALOOL. Może powodować wystąpienie reakcji alergi-

cznej. 
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