ProCare
Dent 10 MA

Reinigingsmiddel
Mildalkalisch, vloeibaar concentraat met
tensiden. Voor de machinale behandeling
van tandheelkundige instrumenten, inclusief
hand- en hoekstukken, in reinigings- en
desinfectieautomaten van Miele Professional.
ProCare Dent 10 MA ondersteund de verwijdering van organische verontreinigingen,
zoals bloed en speeksel, en voorkomt dat
deze verontreinigingen opnieuw neerslaan.
Wij raden u aan om grove resten van
composieten, cement en afdrukmassa te
verwijderen, voordat deze stoffen uitharden.

Kwaliteitskenmerk
ProCare Dent 10 MA voldoet aan de eisen
van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen
93/42/EEG, appendix I.
Producteigenschappen
• Veilig voor het materiaal
• Controleer vooraf of spoelgoed van
geëloxeerd aluminium bestand is tegen
het middel
• Bevat alkaliën en tensiden.
ProCare Dent 10 MA is uitsluitend voor
professioneel gebruik.

Procesverloop varioTD
• Voorspoelen met koud water om grove
verontreinigingen (bijvoorbeeld bloed) te
verwijderen
• Reinigen met ProCare Dent 10 MA op
55°C (doseertemperatuur 40°C); voor
een enzymatische reiniging moet een
programmawijziging worden uitgevoerd
• Neutraliseren
• Tussenspoelen met koud water
• Thermische desinfectie op 93°C/5 min.
houdtijd, met naspoelen
• Drogen
Toepassing en dosering
Miele ProCare Dent 10 MA is afgestemd op
het procesverloop van de reinigings- en desinfectieautomaten van Miele Professional.
• Het middel kan nauwkeurig en economisch
met een doseerpomp worden gedoseerd
• Concentratie:
- M
 ildalkalische reiniging met tensiden:
3 ml/l bij een reinigingstijd < 10 minuten,
reinigingstemperatuur 55°C
- E
 nzymatische reiniging: 5 ml/l bij een
reinigingstijd > 10 minuten, reinigingstemperatuur 45°C - 50°C
• Programmakeuze: varioTD

De gebruikte oplossing moet volledig met
water worden weggespoeld. Tijdens het
varioTD-programma gebeurt dit vanzelf. De
reinigings- en desinfectieautomaat moet
wel correct worden gebruikt (spoelgoed
goed inruimen, etc.). Ter verificatie wordt de
verhoging van de geleidbaarheidswaarde
gemeten tijdens het laatste spoelen bij
de ingebruikneming of bij routineonderhoud
aan de reinigings- en desinfectieautomaat.
Miele adviseert het gebruik van gedemineraliseerd water tijdens het laatste spoelen.
Hiermee worden afzettingen en watervlekken vermeden en wordt geëloxeerd aluminium beschermd.

Let op!
• Niet met andere producten mengen.
• Neem vóór gebruik van een ander middel
eerst contact op met Miele.
• De behandeling moet volgens de Wet
op de medische hulpmiddelen worden
uitgevoerd met geschikte,gevalideerde
processen.
• Houdt u zich aan de behandelingsadviezen van de instrumentenfabrikant,
overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO
17664.
• Houdt u zich aan de gebruiksaanwijzingen
van de reinigings- en desinfectieautomaten van Miele Professional.
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Technische gegevens
• Dichtheid (20°C): ca. 1,1 g/cm³
• pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd
water, 20°C) 3 tot 5 ml/l: ca. 10,6 tot 10,7
Bestanddelen van reinigingsmiddelen
volgens de EG-verordening 648/2004
betreffende detergentia
• < 5 % niet-ionische en anionische tensiden
• Enzymen
Opslagcondities
• Aan te houden opslagtemperatuur:
0°C tot 25°C
• Bij correcte opslag tot 2 jaar te gebruiken
• Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket
achter het symbool

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie
• Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in
de EG-veiligheidsinformatiebladen. Deze
vindt u onder www.miele-professional.be /
www.miele-professional.nl.
Verwijder lege reservoirs volgens de
voorschriften (de reservoirs moeten leeg en
afgesloten zijn). Voor de verwijdering van
resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.
De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de thans beschikbare kennis en
ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker
geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit
te voeren. Juridisch bindende garanties
ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden
afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheid en toebehoren
Aanduiding

reservoir

materiaalnummer

ProCare Dent 10 MA

5 l-reservoir

9 313 850

Sleutel

voor 5 l- en 20 l-reservoirs

9 066 810
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Chemische Fabrik
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