
Sekudrill nabízí:

◢ Rozsáhlé spektrum účinnosti

◢ Dobrou materiálovou kompatibilitu

◢ Produkt je připravený
k okamžitému použití

Sekudrill je dezinfekční a čistící 
přípravek, který se neředí a tím  
je připraven k okamžitému použití 
pro manuální reprocessing,  
případně pro použití v kombinaci  
s ultrazvukovou lázní.

DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ PŘÍPRAVEK
PRO MANUÁLNÍ REPROCESSING
NÁSTROJŮ VE STOMATOLOGII

SekudrillTM
Dezinfekční a čistící přípravek pro péči o zdravotnické prostředky, 
zejména o stomatologické rotační instrumentárium z oceli a tvrdokovu

DEZINFEKCE NÁSTROJŮ



Sekudrill 2 l 
láhev s rukojetí 
a s odměrným 
uzávěrem

Proč používat Sekudrill? OBLASTI POUŽITÍ
Dezinfekční a čistící přípravek 
je určen pro péči o zdravotnické 
prostředky, zejména ve stomatologii. 
Doporučuje se pro ošetření rotačního 
instrumentária z oceli a tvrdokovu, 
diamantu, elastických leštících 
nástrojů, keramických brusných tělísek 
a kořenových nástrojů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ihned po použití vložte předměty do 
neředěného roztoku. Dbejte na to, 
aby byly všechny dokonale smočené. 
Nástroje čistěte podle pokynů výrobce 
včetně mechanického působení (např. 
drhnutí kartáčkem, otírání) dokud 
nebudou vizuálně čisté. Po doporučené 
době působení je vyjměte, opláchněte 
vodou a osušte jednorázovou papírovou 
utěrkou. Je-li na nástroji dosud patrné 
znečištění, setřete ho a nástroj znovu 
vložte do roztoku. Na ocelové nástroje 
je před parní sterilizací nutno nastříkat 
ochranu proti korozi, nesmějí se 
sterilizovat v malých autoklávech.  

SLOŽENÍ

100 g obsahuje následující účinné látky: 
50 g propylenglykolu, 5 g hydroxidu 
draselného

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT MNOŽSTVÍ
KUSŮ V

KARTONU

OBJEDNACÍ  
KÓD

Sekudrill 2 l 4 3031080

EFEKTIVNÍ
PRAKTICKÝ
ÚSPORNÝ

Sekudrill je účinný proti široké škále 
bakterií a kvasinek, je virucidní 
dle EN 14476 (viz tabulka).

SNADNÉ POUŽITÍ

Díky své formě připravené k okamžitému 
použití nabízí Sekudrill uživateli snadnou 
a bezpečnou manipulaci. Odměrka,  
která je součástí balení, zajišťuje  
při každé aplikaci snadné dávkování.

ÚČINNOST KONCENTRACE DOBA PŮSOBENÍ

Dezinfekce nástrojů dle VAH 
 (zkušební metoda DGHM, verze 
2001),účinnost proti bakteriím a kvasinkám. 
Čisté i nečisté podmínky.

Neředěný 5 min

Virucidní dle EN 14476 Neředěný 15 min

VÍCE MOŽNOSTÍ APLIKACE

Pro čisticí dezinfekci lékařských, 
zejména rotačních nástrojů z oceli, 
tvrdokovu nebo s diamantovým hrotem.

Sekudrill je použitelný v lázni na vrtáčky 
a frézy i v ultrazvukové lázni.  
Je vhodný pro nástroje odolné  
vůči vysoce alkalickým produktům.

Není kompatibilní s hliníkovými díly.
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DEZINFEKCE NÁSTROJŮ

SekudrillTM
Čezinfekční a čistící přípravek pro péči o zdravotnické prostředky,
zejména o stomatologické rotační instrumentárium z oceli a tvrdokovu

Pouze pro profesionální použití.
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