
Vector/RinsEndo Desinfitseerija

Koostis:100 g Vector®/RinsEndo® desinfitseerijat sisaldab 32 g

1-propanooli, 26 g etanooli, samuti abiaineid ja vett.

Mõjuspekter: Bakteritsiidne, tuberkuloitsiidne, fungitsiidne, piratult

virutsiidne (kattega viirused, nagu vacciniaviirused, k.a HBV, HCV 

ja HIV1), kuid ka kapslita viirused, nagu adenoviirused, polyomavii-

rused SV 40, noroviirused). VAH nimekri. Kontrollitud vastavalt EN 

13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476-le.

1) Pagal RKI (Robert’o Koch’o instituto) rekomendacijas (Federalinis sveikatos t. 47, 62-66, 2004).

Kasutamine: Vector®/RinsEndo® desinfitseerijat kasutatakse 

lahustamata kujul. Vector®/RinsEndo® desinfitseerija valada Vecto-

ri® tühja veepaaki ja kasutada vastavalt Vectori® kasutusjuhendile. 

See abinõu tuleb kasutusele võtta enne iga üle 24 tunni pikkust 

pausi praksises (nädalavahetus, riigipüha, puhkus), samuti enne 

uue Vector® Fluid polish koti paigaldamist.Mõjuaeg on 5 minutit (vt 

sks tabelit). RinsEndo® 5 ml tarbeks tõmmata Vector®/RinsEndo® 

desinfitseerija tavalisse ühekordselt kasutatavasse Luer-lock ühendu-

sega süstlasse, panna ühekordselt kasutatav süstal otsiku otsa ja 

suruda Vector®/RinsEndo® desinfitseerija läbi RinsEndo® otsiku, 

lasta mõjuda, seejärel loputada 5 ml veega.Mõjuaeg on 5 minutit 

(vt sks tabelit). Desinfitseerida RinsEndo otsik väljastpoolt sobiva 

desinfektsioonivahendiga nagu nt Vector®/RinsEndo® desinfitseeri-

ja, või desinfitseerimisrätikutega FD 350. Olemasolevad verejäägid 

ja muu mustus pühkida ära niiske lapiga.Sellisel juhul desinfitseeri-

da otsik väljastpoolt veel korra ja lasta tootel mõjuda.Enne järgmist 

kasutamist tuleb RinsEndo otsik steriliseerida.Järgida täpselt RinsEn-

do® kasutusjuhendit. Lisajuhiseid vt. ka tooteinfost internetis.

Märkused: Leekpunkt 25°C. Ettevaatust alkoholitundlike materjali-

dega (nt akrüülklaas vms).RinsEndo® otsikut ei tohi desinfitseerida

desinfitseerimisvannis.

Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või 

peapööritust. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, 

sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. 

Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. SILMA SATTUMISE 

KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on 

Vector®/RinsEndo® desinfitseerija on aldehüüdivaba kasuta-

misvalmis lahus firma Dürr Dental Vector® ja RinsEndo® siseo-

sade desinfitseerimiseks ning puhastamiseks. Vector®/RinsEn-

do® desinfitseerija on materjale säästev ja ökoloogiliselt 

ohutu.



kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas 

kohas. Hoida jahedas. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele 

eeskirjadele (viia ohtlike jäätmete kogumispunkti).

CE 0297

Dürr Dental AG  
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerr.de

Vector/RinsEndo Desinfitseerija
20

16
-0

5


