
MD 520 
Dezynfekcja wycisków i odlewów

Skład: 100 g MD 520 zawiera 0,5 g dwualdehydu glutarowego, 

0,25 g chlorku alkilo-benzylo-dwumetylo-amonowego, < 5 g niejo-

nowe związki powierzchniowo czynne, czynnik kompleksotwór-

czy, substancje pomocnicze.

Zakres działania: Działanie bakteriobójcze, przeciw prątkom 

gruźlicy, drożdżakobójcze, wirusobójcze (wirusy otoczkowe, takie 

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

toczkowe takie jak adenowirusy, poliowirusy, norowirusy). Lista 

VAH. Sprawdzony zgodnie z normami EN 13727, EN 13624, EN 

14348, EN 14563, EN 14476.

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

Zastosowanie: MD 520 należy stosować w postaci 

nierozcieńczonej. W aparacie Hygojet jednorazowo płukać wodą 

maksymalnie sześć odlewów, jeden po drugim, każdy odlew przez 

10 sekund (5 sekund na każdą stronę). Następnie każdy odlew 

spryskać równomiernie z obu stron środkiem MD 520 i odłożyć do 

urządzenia. Czas działania wynosi 10 minut (patrz tabela w DE). 

Ściśle przestrzegać instrukcji dołączonej do urządzenia. Podczas 

dezynfekcji zanurzeniowej i czyszczenia w puszce dezynfekującej 

na uchwycie zawieszać maksymalnie 2 odlewy. Stosując skrzynkę 

dezynfekującą, można układać w niej do 6 odlewów 

jednocześnie. Wymagany czas czyszczenia wynosi jedynie 5 

minut (patrz tabela w DE). Roztwór wymieniać maksymalnie co 50 

odlewów, przynajmniej raz w tygodniu. Zdezynfekowane elementy 

spłukać dodatkowo wodą i w razie konieczności wysuszyć strumie-

niem powietrza.

Wskazówki: Badania naukowe potwierdzają, że prawidłowe sto-

sowanie preparatu MD 520 w aparacie Hygojet oraz do dezyn-

fekcji zanurzeniowej w skrzynce/puszce dezynfekującej wpływa 

pozytywnie na trwałość kształtu i prawidłowe dopasowanie form 

gipsowych. Dla bezpieczeństwa zaleca się przeprowadzenie we 

własnym zakresie kontroli pod kątem zastosowań preparatu do 

celów specjalnych. Napoczęte butelki zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję 

alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować 

MD 520 to bardzo skuteczny, niezawierający formaldehydu 

roztwór przeznaczony do dezynfekcji oraz czyszczenia 

skażonych wycisków (alginianów, silikonów, masy polietero-

wej, wielosiarczków, koloidów w roztworze wodnym) i łyżek 

wyciskowych w aparatach dezynfekujących Hygojet. MD 

520 nadaje się również do dezynfekcji zanurzeniowej i 

czyszczenia w skrzynce/puszce dezynfekującej.



podrażnienie dróg oddechowych. Działa szkodliwie na organizmy 

wodne, powodując długotrwałe skutki. Stosować rękawice ochron-

ne/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 kontak-

towe, 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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