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 f Dlaczego
PROSEPT® Jet Forte jest tak skuteczny?
Skład: Alkaliczne związki czyszczące, środki 
przeciwspieniające, specjalne środki powierzch-
niowo-czynne. 
Właściwości fizyczne: Przezroczysta, żółta 
ciecz o miętowym zapachu.
Gęstość (20°C): 1,1 g/ml (g/cm3)
Wartość pH: Koncentrat: 14,0; 2% roztwór 
roboczy: 11.0

 f Ważne
ze względów bezpieczeństwa
Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić 
przed dziećmi. 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 
ochronę twarzy. 

Mocny koncentrat do czyszczenia urzą-
dzeń ssących.

Doskonała moc czyszcząca
przeciwdziała powstawaniu biofilmu i 
nieprzyjemnego zapachu, zapewniając w 
ten sposób niezawodne funkcjonowanie 
urządzeń ssących.

Niezwykle wydajny kon-
centrat 

pomaga ograniczyć koszty i wpływ na 
środowisko.

Preparat niepieniący 
gwarantuje sprawne działanie pompy 
ssącej.

PROSEPT® Jet Forte to płynny koncentrat 
przeznaczony do pielęgnacji i czyszczenia 
urządzeń ssących, misek spluwaczek oraz 
separatorów amalgamatu. Preparat skutecznie 
usuwa pozostałości krwi, białka i innych 
osadów dzięki alkalicznym środkom aktywnym. 
Systematyczny rozkład biofilmu we wnętrzu 
urządzenia ssącego zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów. PROSEPT® Jet Forte 
nie zawiera substancji agresywnych, takich 
jak aldehydy lub fenole, zapewniając wysoką 
kompatybilność materiałową, jak również 
istotnie wydłużając trwałość węży i urządzeń 
ssących. Dodatkowo środki przeciwspieniające 
chronią części mechaniczne, gwarantując 
sprawne działanie urządzenia ssącego. Składniki 
PROSEPT® Jet Forte ulegają biodegradacji. 

 f Łatwe zastosowanie
zgodnie z prostymi wytycznymi:
1. Ze względów bezpieczeństwa należy nosić 

rękawice ochronne i okulary ochronne.
2. Przygotować roztwór roboczy zgodnie 

instrukcją na etykiecie. Użyć podziałki 
objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić 
właściwe dozowanie.

3. Zassać 1,5 litra na jednostkę przy użyciu 
OROCLEAN® Cup. 

4. Spuścić 0,5 litra do miski spluwaczki.
5. Odczekać wymagany czas działania.
6. Dokładnie spłukać unity wodą.

PROSEPT® Jet Forte



Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem 
naszej wiedzy i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji określo-
nych właściwości produktu. 

Czyszczenie urządzeń ssących

PROSEPT® Jet Forte
Zastosowanie
Płynny koncentrat do niezawodnego czyszczenia urządzeń ssących.

Kiedy stosować
 f Urządzenie ssące czyścić co najmniej raz 
dziennie pod koniec dnia pracy. 

 f Dokładnie przepłukać urządzenie ssące 
dużą ilością wody po każdym zabiegu. 

Ważne wytyczne
 f Dokładnie przepłukać urządzenie 
ssące wodą po każdym zabiegu i przed 
dezynfekcją.

Materiały i wyposażenie
 f OROCLEAN® Cup
 f Rękawice
 f Okulary ochronne

4. Przygotować roztwór roboczy w pojemniku 
OROCLEAN® Cup zgodnie instrukcją na 
etykiecie. Z 2 litrów roztworu roboczego 
przygotować dwie nakrętki (40 ml) 
koncentratu i 1960 ml wody. Użyć podziałki 
objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić 
właściwe dozowanie.

5. Zassać 1,5 litra na jednostkę przy użyciu 
OROCLEAN® Cup. 

6. Spuścić 0,5 litra do miski spluwaczki.

2. Zdezynfekować zewnętrzne powierzchnie 
węży i złączy (np. przy użyciu PROSEPT® 
Wipes).

3. Dokładnie spłukać urządzenia wodą. 

1. Ze względów bezpieczeństwa należy nosić 
rękawice ochronne i okulary ochronne.

7. Odczekać wymagany czas działania.
8. Dokładnie spłukać urządzenia wodą, aby 

usunąć oddzielone złogi. 

OROCLEAN® Cup


