
MD 555 cleaner 
Specjalny preparat czyszczący do systemów 
ssących

Skład: MD 555 cleaner zawiera kwasy organiczne (15 - 30%),

kwas fosforowy (15 – 30%), niepieniące się związki 

powierzchniowo czynne (<5%) i substancje pomocnicze w

roztworze wodnym.

Zastosowanie: Preparat czyszczący MD 555 cleaner stosować

regularnie przy twardej wodzie lub obciążeniu piaskiem do

profilaktyki jako 5-procentowy roztwór 1-2 razy w tygodniu, np.

podczas przerwy obiadowej. W przypadku nadzwyczaj dużego

obciążenia stosować codziennie. Najkrótszy czas  ddziaływania 

wynosi 30 minut i w razie potrzeby można go przedłużyć. W 

tym celu dopełnić 50 ml preparatu MD 555 cleaner wodą do 1 

litra i wprowadzić za pomocą systemu OroCup. Wlać również 

250 ml roztworu do spluwaczki. Po upływie odpowiedniego 

czasu działania preparatu aparaturę spłukać co najmniej 1 litrem 

wody. W problematycznych przypadkach lub przy czyszczeniu 

systemów ssących bardzo obciążonych biofilmem preparat MD 

555 cleaner stosować na zmianę ze skutecznymi środkami 

dezynfekcyjnymi, takimi jak Orotol® plus lub Orotol® ultra, 1-5 

razy w tygodniu w 10-procentowym stężeniu (100 ml preparatu 

MD 555 cleaner dopełnić wodą do 1 litra). Optymalną 

skuteczność działania osiąga się po 1-2 godzinach od 

rozpoczęcia czyszczenia. Wlać również 250 ml roztworu do 

spluwaczki. 

Wskazówki: Aparatury ssące płukać dokładnie dużą ilością 

wody po zastosowaniu i w czasie stosowania preparatów MD 

555 cleaner, Orotol® plus lub Orotol® ultra. Należy zwracać 

uwagę, aby cykle czyszczenia i dezynfekcji nie następowały 

bezpośrednio po sobie. MD 555 cleaner nie nadaje się do czys-

zczenia powierzchni aluminiowych ani innych powierzchni 

wrażliwych na działanie kwasów. Roztworu MD 555 cleaner nie 

pozostawiać do oddziaływania przez noc.

Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.

Stosować rękawice ochronne i 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 

MD 555 cleaner jest niepieniącym się preparatem do czysz-

czenia stosowanych w stomatologii aparatur ssących wraz z 

ich przewodami odpływowymi. Jest on szczególnie zaleca-

ny w przypadku niekorzystnego składu chemicznego wody 

wodociągowej (np. zbyt wysoka twardość wody, zawartość 

trudno rozpuszczalnych soli itp.), a także w miejscach o nis-

kim spadku instalacji kanalizacyjnej. Stosowanie MD 555 

cleaner jest ponadto wskazane zwłaszcza w przypadku 

używania specjalnych urządzeń do czyszczenia zębów, 

takich jak np. piaskarek. Regularne stosowanie produktu MD 

555 cleaner zapobiega powstawaniu osadów w instalacji 

ssącej. Unika się zatorów w instalacji ssącej powstających 

wskutek zastosowania trudno rozpuszczalnych produktów 

profilaktycznych, takich jak proszki profilaktyczne lub pro-

dukty w kapsułkach, zwłaszcza na bazie węglanu wapnia,

jak również usuwane są już istniejące złogi. Dzięki specjal-

nym substancjom czynnym i wspomagającym preparat MD 

555 cleaner nadaje się szczególnie do aparatów z mieszal-

nikami amalgamatu. Ponadto MD 555 cleaner można 

stosować uniwersalnie w przypadkach, w których konieczne 

jest usunięcie osadów powstałych wskutek twardości wody 

na powierzchniach (np. płytki, zlewy).



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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