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SUCTION 12N 
 
ALUSELINE IMURSÜSTEEMIDE PUHASTUS- JA 
DESINFITSEERIMISVAHEND  
kontsentraat 
 
Efektiivne vahend igapäevaseks imursüsteemide, süljekausside ning amalgaam-separaatorite 
hoolduseks, puhastamiseks ja desinfektsiooniks. Eemaldab süsteemist ka kõige püsivama 
mustuse ning korrosiivse toimega geele. Igapäevane saastunud imursüsteemide puhastamine 
tagab hügieenilisuse isegi väga ulatusliku saaste puhul nagu sülg, veri, dentiini- ja 
amalgaamipuru ning hoiab kontrolli infektsioonide üle. 
 
 
 
TOOTE OMADUSED   

• tõhusate puhatusomadustega 
• bakteritsiidse (sh tuberkulotsiidse), virutsiidse ja fungitsiidse toimega 
• ei vahuta 
• kuluefektiivne 
• kiire toimega 
 

 
KASUTAMINE 
Olenevalt töökoormustest peaks imursüsteeme puhastama ja desinfitseerima kuni 2 korda 
päevas 3% töölahusega (970 ml jahedale veele lisada 30ml Suction 12N, segada ning lasta 
töölahus  läbi imursüsteemi). Pärast toimeaja möödumist loputada imursüsteem hoolikalt 
veega (vähemalt joogivee kvaliteediga). 
 
NB! Ei ole soovitatav hoida lahust süsteemis üle ettenähtud toimeaja. 
 
TÖÖLAHUSE KONTSENTRATSIOON JA TOIMEAEG 
 

3% 30ml/l 10min 
 
MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER 

MIKROORGANISM TINGIMUS KONTSENTRATSIOON TOIMEAEG 
Acinetobacter 
baumannii 

mustad tingimused 3% 10 min 

®
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Bacillus cereus mustad tingimused 3% 10 min 
Campylobacter spp. mustad tingimused 3% 10 min 
Clostridium spp. mustad tingimused 3% 10 min 
Enterobacter 
aerogenes 

mustad tingimused 3% 10 min 

Escherichia coli mustad tingimused 3% 10 min 
Enterococcus hirae mustad tingimused 3% 10 min 
Enterococcus faecalis mustad tingimused 3% 10 min 
Klebsiella pneumoniae mustad tingimused 3% 10 min 
Listeria spp. mustad tingimused 3% 10 min 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

mustad tingimused 3% 10 min 

Pseudomonas 
aeruginosa 

mustad tingimused 3% 10 min 

Salmonella spp. mustad tingimused 3% 10 min 
Shigella dysenterriae mustad tingimused 3% 10 min 
Staphylococcus spp. (sh 
MRSA) 

mustad tingimused 3% 10 min 

Streptococcus spp. mustad tingimused 3% 10 min 
Vibrio cholerae mustad tingimused 3% 10 min 
Mycobacterium terrae mustad tingimused 2% 10 min 

 
Candida albicans mustad tingimused 2% 10 min 

 
Trichophyton 
mentagrophytes 

mustad tingimused 2% 10 min 
 

Adenoviirus mustad tingimused 3% 10 min 
HBV/HCV, HIV mustad tingimused 3% 5 min 
Herpes simplex mustad tingimused 3% 5 min 
Influenza viirused mustad tingimused 3% 5 min 
Vaccinia viirus mustad tingimused 3% 5 min 
Koroonaviirused mustad tingimused 3% 5 min 

 
 
VASTAVUS STANDARDITELE 
EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 
 
TEISED TESTMEETODID 
DVV/RKI 
 
 
SÄILITAMINE 
Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-
30°C, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes ja vältida külmumist.  
 
 
UTILISEERIMINE 
Töölahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. 
Pakendi utiliseerimiseks, loputada pakendi sisu veega. 
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ETTEVAATUST! 
Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Väga mürgine 
veeorganismidele. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ 
kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. 
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. 
Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme 
minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui 
neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.  Võtta viivitamata ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. 

 
 
 

 
KOOSTIS 
bifenüül-2-ool, naatriumhüdroksiid, kaaliumhüdroksiid, dinaatrium-metasilikaat, 
etidroonhape, klorokresool 
 
pH 12 
 
Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC 
 
 
PAKENDID 

 
 


