
Narzędzia

BOHRTAN® AF

Zastosowanie: 

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych ze stali, 
metali twardych, diamentów oraz do kamieni szlifierskich, narzędzi ściernych 
i polerujących (gumki silikonowe, płytki ceramiczne). Posiada właściwości 
antykorozyjne. Może być stosowany także do mycia i dezynfekcji elementów 
z tworzywa sztucznego. Specjalnie opracowana nowoczesna formuła oraz 
krótki czas działania sprawiają, że BOHRTAN® AF doskonale sprawdza się 
w myciu i dezynfekcji wierteł dentystycznych.

System zarządzania jakością:
EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485,
Dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42 EWG 

Skład: 

100 g zawiera:
chlorek didecylodimetyloamonium   0,38 g
N-(3-Aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,-3-diamina 0,05 g
inhibitory korozji, związki powierzchniowo czynne,  
związki kompleksujące, substancje zapachowe.

Opakowanie: 

Butelka 1 l 
Kanister 5 l

• Gotowy do użycia prepa-
rat do mycia i dezynfekcji 
narzędzi obrotowych

• antykorozyjny 
• bez fenoli 
• bez aldehydów



Narzędzia

BOHRTAN® AF

Sposób użycia: 

Zanieczyszczone narzędzia, bez mycia wstępnego, umieścić w nierozcieńczo-
nym preparacie. Po dezynfekcji narzędzia dokładnie opłukać pod bieżącą, let-
nią wodą. Narzędzi nie pozostawiać w roztworze dłużej niż 24 godziny. Okres 
aktywności roztworu 14 dni. Przy silnym zabrudzeniu zalecana jest wymiana 
roztworu.

Uwagi: 

Stosować się do wskazówek producentów instrumentów. Nie używać w po-
łączeniu z innymi preparatami dezynfekującymi i myjącymi. Może to wpłynąć 
na poziom skuteczności lub tolerancji produktu. Nie stosować do aluminium. 
Ulega biodegradacji. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczel-
nie zamknięty. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 
i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć 
dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochro-
nę twarzy.  

Badania: 

Priv. Doz. Dr. habil. G. Schrader, Weimar;
Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt; 
Dr. A. Seemann, Poczdam;
Dr. J. Steinmann, Brema; 
Prof. Dr. H.P. Werner, Bischofshofen. 

Preparat wpisany na listę DGHM. 
Wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG.
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Czas i spektrum działania:

bakterie (włącznie z MRSA), grzyby i drożdżaki wg norm EN13624, EN13727, 
EN14561, EN14562, wirusy (HBV, HCV, HIV, SARS, Herpes, grypa/H1N1/
H5N1, Vaccinia) wg DVV/RKI/EN14476, prątki (M. terrae, M. avium)  
wg EN14348, 14563 przy wysokim obciążeniu organicznym - 15 minut, spory 
wg normy EN 13704: 30 minut.


