
n Μορφή αφρού για εύκολη και ακριβή εφαρμογή

n Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα δράσης σε 15 λεπτά

n Συμβατό με αποτυπώματα από αλγινικό, σιλικόνη,
    πολυαιθέρα και υδροκολλοειδές

n Αφαιρεί δραστικά τα οργανικά κατάλοιπα

n Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο,
    μυκοβακτηριοκτόνο

n Ιοκτόνο κατά των ιών με περίβλημα (HBV, HIV, HCV,
    Herpes, Vaccinia, BVDV, influenza, Εbola, Coronavirus...)

n Δεν περιέχει φαινόλες, αλδεΰδες, χλώριο, ή EDTA

Ιδιότητες

Ψεκάστε το MEDAPRINT FOAM ομοιόμορφα για να 
εξασφαλιστεί η πλήρης διαβροχή των αποτυπωμάτων. Αφήστε 
το προϊόν να δράσει ανάλογα με το επιθυμητό φάσμα δράσης 
(τουλάχιστον για δύο λεπτά).
Ξεπλύνετε τα αποτυπώματα καλά με τρεχουμένο νερό και 
στεγνώσετέ τα με ένα χαρτί μιας χρήσης. Το οδοντιατρικό σας 
αποτύπωμα είναι καθαρό και απολυμασμένο.

Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα.  
Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ +5°C και +35°C. 

Οδηγίες χρήσης
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n Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά
    προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC) 
n Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIb

Πιστοποιήσεις

Αφρός απολύμανσης 
οδοντιατρικών αποτυπωμάτων

MEDAPRINT FOAM ®

Το MEDAPRINT FOAM είναι ένα συμπυκνωμένο διάλυμα 
καθαρισμού και απολύμανσης των οδοντριατρικών 
αποτυπωμάτων. Η μορφή του σε αφρό επιτρέπει μια 
ευκολότερη χρήση και καλύτερη ακρίβεια στην εφαρμογή.

Η ειδική του σύνθεση παρουσιάζει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα 
δράσης χωρίς να αλλοιώνει τις διαστάσεις των αποτυπωτικών 
υλικών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
(1% αραίωση)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ 
ΔΡΑΣΗ
(Υπό ρυπαρές συνθήκες) 

EN 13727
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

  5 Λεπτά

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ
(Υπό ρυπαρές συνθήκες) EN 13624 Candida Albicans

 
 5 Λεπτά

IOΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ 
(Υπό ρυπαρές συνθήκες)

DVV
1(1)

/RKI
(2)

 
2014

ΒVDV, Vaccinia, HBV, 
HIV, HCV, Ebola, Herpes, 
Influenza H1N1, H5N1, 
Coronavirus

2 Λεπτά

ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ
(Υπό ρυπαρές συνθήκες)

EN 14348 Mycobacterium Terrae
(Αναπληρ. M. tuberculosis) 15 Λεπτά

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ 
ΔΡΑΣΗ 
(Υπό ρυπαρές συνθήκες)

EN 14348 Mycobacterium Terrae
Mycobacterium Avium 15 Λεπτά

(1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (German Association 
    for the Control of Virus Diseases)

(2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

Απολυμαντικές Ιδιότητες

n Φιάλη ενός λίτρου με ψεκαστήρα (Κωδ. 20035)

Συσκευασία

n  Εμφάνιση:  Διαφανές αφρός
n Πυκνότητα:   0.99 g/cm3 στους 20˚C
n pH:   9.5-10.5 στους 20˚C
n Οσμή:   Ουδέτερη
n Διατήρηση:  5˚C - 35˚C
n Σταθερότητα:   3 ‘Ετη
n Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

Φυσικές Ιδιότητες
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Το MEDAPRINT FOAM παρασκευάζεται στην Ελλάδα.
Η MEDALKAN τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας  
ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 που αφορούν τον σχεδιασμό  
και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Το  MEDAPRINT FOAM είναι συμβατό με αποτυπώματα από 
αλγινικό, σιλικόνη, πολυαιθέρα και υδροκολλοειδές. 
Δεν είναι συμβατό με απολυμαντικά παρασκευάσματα που 
περιέχουν αλδεΰδες.

Συμβατότητα

N-(3-αμινοπροπυλο)-N δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη 
< 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αμίνες, αναστολέας 
διάβρωσης, διαβρεκτικό παράγοντα, έκδοχα.

Συστατικά

Αφρός απολύμανσης 
οδοντιατρικών αποτυπωμάτων

MEDAPRINT FOAM ®


