
Orotol® plus 
Dezynfekcja systemu ssącego

Skład: 100 g preparatu Orotol® plus zawiera: 8,8 g chlorku 

dwumetylo-dwuoktylo-amonowego 50 %, 1,2 g chlorku benzylo-

dwumetylododecylo-amonowego 50 %, 5 - 15 g alkaliczne 

środki czyszczące, < 5 g związki powierzchniowo czynne, środki 

przeciwpieniące, substancje pomocnicze.

Zakres działania: Działanie bakteriobójcze, przeciw prątkom 

gruźlicy, grzybobójcze, ograniczone wirusobójcze (wirusy otocz-

kowe, takie jak wirusy krowianki, łącznie z HBV, HCV i HIV1), 

oraz wirusy bezotoczkowe takie jak adenowirusy, norowirusy). 

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: Orotol® plus stosować w 2-procentowym 

tężeniu. Przykładową dawkę 20 ml Orotol® plus odmierzyć 

miarką znajdującą się w zamknięciu (zaznaczenie wskazuje 

objętość 20 ml), a następnie dopełnić zimną wodą do 1 litra i 

przeprowadzić płukanie za pomocą systemu pielęgnacji Oro-

Cup. Czas działania wynosi zgodnie z VAH 5 minut, z bakteria-

mi gruźlicy Tb 60 minut (patrz tabela w DE). W zależności od 

intensywności eksploatacji zaleca się czyszczenie oraz 

dezynfekcję aparatury ssącej preparatem Orotol® plus raz lub 

dwa razy dziennie przed przerwą obiadową oraz po 

zakończeniu wszystkich zabiegów. W przypadku czyszczenia 

aparatury raz dziennie, czynność wykonywać wieczorem, po 

zakończeniu przyjmowania pacjentów. W razie konieczności 

spluwaczkę dodatkowo wyczyścić i zdezynfekować preparatem 

Orotol® plus. Dalsze wskazówki patrz także — informacja o pro-

dukcie w Internecie.

Wskazówki: Po zabiegach chirurgicznych przygotować zklankę 

zimnej wody i przepłukać aparaturę porcjami wody. Do aparatu-

ry ssącej i spluwaczki nie wolno stosować żadnych środków 

pieniących.

Niebezpieczeństwo. Może powodować korozję metali. Powodu-

Preparat Orotol® plus to skuteczny koncentrat do jednoczes-

nej dezynfekcji, odwaniania, czyszczenia i pielęgnacji 

systemów ssących oraz spluwaczek stosowanych w gabine-

tach stomatologicznych, a także do wszelkiego rodzaju sepa-

ratorów amalgamatu. Odpowiednio dobrane składniki 

dezynfekujące i czyszczące nie pienią się, dzięki czemu 

zapewniają dokładną pielęgnację wszystkich elementów, nie 

powodują ich uszkodzenia oraz są nieszkodliwe dla 

środowiska naturalnego.



je poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu . Działa 

szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy. W 

przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: 

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPAD-

KU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 

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

łatwo usunąć. Nadal płukać. Spłukać skórę pod strumieniem 

wody/prysznicem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miej-

scu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/

pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
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