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GLOBADENT®RTU 
 
ALDEHÜÜDIVABA VAHEND HAMBAJÄLJENDITE JA -PROTEESIDE 
DESINFITSEERIMISEKS  
valmislahus 
 
Globadent®RTU on amiinibaasiline valmislahus hambajäljendite, -proteeside. -sildade, -
kroonide ja jäljendilusikate pesemiseks ja desinfitseerimiseks. Kasutatakse  silikoon-, alginaat-
, polüeeter kumm-, polüsulfiid- ja hüdrokolloidjäljendite, proteetiliste tööde jne 
puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.  
 
 
 
TOOTE OMADUSED   

• laia toimespektriga 
• kiire toimeaeg (5 min) 
• kipsmudelite täpsus väga heade puhastusomaduste tõttu (veri, sülg jms)  

 
 

KASUTAMINE 
Pärast hambajäljendi võtmist või hambaproteeside proovimist asetada need kaanega 
suletavasse töölahusega täidetud anumasse 5 minutiks. Rohkelt verega saastunud jäljendid 
enne lahusesse panemist loputada. Jälgida, et kõik desinfitseeritavad pinnad oleksid lahusega 
kaetud. Peale toimeaja möödumist jäljendid/proteesid pesta (vähemalt joogivee 
kvaliteediga). Lahust võib kasutada kuni 7 tööpäeva, sõltuvalt töökoormusest.  
 
NB! Ei ole soovitatav hoida hambajäljendeid, proteese jm lahuses üle ettenähtud toimeaja. 
NB! Vältida  kokkupuudet  glutaaraldehüüdiga!   
 
 
 

TOIMEAEG 
5 minutit 

 
 
 

  

®
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MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER 

MIKROORGANISM TINGIMUS KONTSENTRATSIOON TOIMEAEG 
Acinetobacter 
baumannii 

vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Bacillus cereus vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Campylobacter spp. vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Clostridium spp. vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Enterobacter 
aerogenes 

vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Escherichia coli vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Enterococcus hirae vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Enterococcus faecalis vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Klebsiella pneumoniae vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Listeria spp. vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Mycoplasma 
hyopneumoniae 

vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Pseudomonas 
aeruginosa 

vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Salmonella spp. vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Shigella dysenterriae vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Staphylococcus spp. (sh 
MRSA) 

vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Streptococcus spp. vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Vibrio cholerae vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Mycobacterium terrae vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Candida albicans vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Trichophyton 
mentagrophytes 

vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

HBV/HCV, HIV vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Herpes simplex vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Influenza viirused vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 
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Vaccinia viirus vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

Koroonaviirused vähemäärdunud 
tingimused 

lahjendamata 5 minutit 

 
 

 
VASTAVUS STANDARDITELE 
EN 1276, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14562 
 
TEISED TESTMEETODID 
DVV/RKI, DGHM/ÖGHMP 
 
 
SÄILITAMINE 
Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-
30°C, kork tihedalt suletuna, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes ja vältida külmumist.  
 
 
UTILISEERIMINE 
Valmislahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. 
Pakendi utiliseerimiseks, loputada pakendi sisu veega. 
 
 
ETTEVAATUST! 
Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Väga 
mürgine veeorganismidele. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ 
kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga.  Loputada suud. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta 
rohke veega. Võtta saastunud rõivad seljast. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti 
poole. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada 
veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.  

 
 
 

 
KOOSTIS 
amiin, kvaternaarsed ammooniumühendid, etüleenglükool, 2-aminoetanool, 
alküülpolüglükosiid, metüüldihüdrogeenfosfaat, korrosiooni inhibiitor 
 
pH 10-11 
 
Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC 
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PAKENDID 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


