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ACIDENT  

HAPPELINE DESINFITSEERIV KONTSENTRAAT HAMBARAVISEAD METE 
IMURSÜSTEEMIDE LÄBIPESUKS JA HOOLDUSEKS 

 
ACIDENT  on happeline vedel kontsentraat hambaraviseadmete imusüsteemide 
läbipesemiseks ja desinfitseerimiseks. Toode on bakteritsiidse, virutsiidse ja fungitsiidse 
toimega.  
ACIDENT  on mõeldud kinniste süsteemide pesuks ning seetõttu on vähevahutav ja 
materjalisõbralik. Toode ei sisalda agressiivseid happeid. Tänu happelisele toimele likvideerib 
efektiivselt lubjasadestused ja süsteemi sattunud soodagraanulid ning vereosised, vältides 
sellega proteiinjääkladestuste teket, mis on heaks pinnaseks mikroobide kasvule.  
Pindaktiivsete ainete sisalduse tõttu on tootel head pesevad omadused. Eemaldab 
imusüsteemist vere, valgud, sekreedid ja rasvad. Loputamisel eemaldub ACIDENT 
aspiratsioonisüsteemist kiiresti ja täielikult. 
Tootes kasutatud tensiidid  on bioloogiliselt lagunevad ja jäägid võib valada kanalisatsiooni. 
Töölahuse kasutamine on ruumis viibivatele inimestele ohutu.  
Lühike desinfektsiooniaeg ja madalad kontsentratsioonid võimaldavad säästlikku kasutamist. 
KASUTAMINE : 
Imursüsteemide läbipesu toimub 1 – 2 korda nädalas. Valmistatakse 2% töölahus (20 ml 980 
ml vee kohta). 1 l valmis töölahuse kohta lisada vajadusel 1 tilk vahuregulaatorit. Saadud 
lahusega partakes hoolikalt aspiratsioonisüsteem ning süljekausi väljavoolu torustik. 
Seejuures valatakse 0,5-1 liitrit töölahust (olenevalt mustusest) valamusse 
(separatsioonisüsteemi) ja 0,5-1 liiter töölahust viiakse aspiratsioonisüsteemi. Töölahusel 
lastakse toimida 10 minutit, seejärel torustik loputatakse veega.  
Töölahused valmistatakse kontsentraadi lahustamisel vees, parema tulemuse annab sooja vee 
(+50º C) kasutamine. Ainet säilitada kuivades, hästi ventileeritavates ruumides, tihedalt 
suletud korgiga anumates,  temperatuuril +5º - +30º C. 
Aspiratsiooni- ja separatsioonisüsteemide intensiivpesu viiakse läbi üks kord aastas. 
Valmistatakse 2% töölahus (20 ml 980 ml vee kohta), soovitavalt sooja (+50º- +60º C) veega. 
Töölahuse kulu 10-15 liitrit. Valmistatud töölahusest viiakse 5-7 liitrit otse imurisüsteemi ja 
5-7 liitrit valatakse valamusse, et puhastada separatsioonisüsteemi. Enne tööleasumist 
loputatakse süsteem puhta veega. 
Toode vastab EN 13727 nõutele 
 
ETTEVAATUSABINÕUD: 
Kontsentraat on sööbiva toimega. 
Ainega töötades kasutada kummikindaid, silmade või näo kaitset. 
Nahakontakt: pesta seebi ja veega. 
Silma sattumisel loputada rohke voolava veega, vajadusel pöörduda arsti poole. 
Aine neelamisel juua rohkesti vett, pöörduda arsti poole. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
KOOSTIS: 
Anorgaaniline hape, mitteionogeensed tensiidid, kvaternaarne ammooniumiühend, vahu 
regulaator, kompleksimoodustaja, korrosiooni inhibiitor. 
pH (kontsentraadil) 1,0 
Registreeritud  Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas 
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 
 
PAKENDID: 1 l        plastpudel 
  5 l kanister 


