
elma clean 15 
Zasadowo-enzymatyczne czyszczenie i wstępna dezynfekcja narzędzi 

medycznych i stomatologicznych, rotacyjnych narzędzi precyzyjnych i endoskopów. 
 

Proszek do zasadowo-enzymatycznego czyszczenie i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i stomatologicznych; 
rotacyjnych narzędzi precyzyjnych (np. wiertła, frezy) i endoskopów. Do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej i 
zanurzeniowej oraz w termodezynfektorach. Usuwa krew, białka, pozostałości tkanek i biofilm. Świadectwo 
zgodności WE:  004804MR2, jednostka notyfikowana:  CE 0297.  Certyfikat medyczny: SMP, Tübingen, wydajność 
czyszcząca zgodna z ISO/TC 198/ WG13, rozdział 6.2, 2016-06; HygCen Germany GmbH, Schwerin, Prof. Dr. H.-P. 
Werner, wysoki poziom wirusobójczy, DVV-guideline 2012, 2016-06; HygCen Germany GmbH, Schwerin, Prof. Dr. H.-
P. Werner, próba wirusobójczej skuteczności z metodą ultradźwiękową, 2016-06. 
 
Podanie i dawkowanie 
Stężenie roztworu 0,5 – 1% (1 do 2 saszetek na 2 litry wody), czas czyszczenia: 5 – 15 min., w kąpieli ultradźwiękowej  
w temp. od 20 do 400C lub wybierając program „Czyszczenie enzymatyczne” na urządzeniu Denta Pro:  
czas czyszczenia: 60 min. w kąpieli zanurzeniowej w temp. od 20 do 400C. 
Czyszczenie: w kąpieli ultradźwiękowej lub w kąpieli zanurzeniowej należy wymieszać 1 saszetkę (10g WE 15)  
z 2 litrami ciepłej wody (20-40 ° C), np. w urządzeniu Denta Pro lub Elmasonic S 30. Jeżeli czyszczenie rozpoczyna się 
od kąpieli ultradźwiękowej, enzym zostanie uwolniony, powodując zmętnienie roztworu. Nie ma to negatywnego 
wpływu na działanie czyszczące. Po czyszczeniu opłukać instrumenty dokładnie ciepłą wodą. Co najmniej raz dziennie 
przygotować nowy roztwór czyszczący; częściej -  jeśli kąpiel jest wyraźnie zanieczyszczona. 
Wstępna dezynfekcja: Uwaga ! preparat EC15 jest wirusobójczy. Aby osiągnąć działanie bakteriobójcza należy 
przeprowadzić dezynfekcję lub sterylizację. Przy stężeniu aplikacji 0,5%, preparat wirusobójczy wobec wirusów 
otoczkowych (np. HBV, HCV, HIV, wirus grypy) i bezotoczkowych adeno i norowirusów. Wobec parwowirusów 
preparat skuteczny w stężeniu 1% ( DVV-wytyczna 2012, patrz wyżej: certyfikat medyczny). Optymalna obróbka 
wstępna, w połączeniu z EC 55 działanie kompleksowe bakteriobójcze i wirusobójcze. 
 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Preparat EC 15 jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 [GHS] (powoduje 
oparzenie skóry i uszkodzenie oczu, może powodować podrażnienie dróg oddechowych ). Należy przestrzegać 
wskazówek podanych w karcie charakterystyki substancji chemicznej i zawsze używać z należytą ostrożnością. 
 
Charakterystyka fizykochemiczna 
Gęstość nasypowa: ~ 900 g / l, pH (roztwór 0,5%): 11,5-12,5. Składniki wg załącznika VII A Rozporządzenia WE nr 
648/2004 w sprawie detergentów: 5-15% fosforany, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy 
(powlekane). 
 
Postępowanie z odpadami 
Środki powierzchniowo czynne w preparacie spełniają kryteria biodegradacji, określone w załączniku III do 
Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Pozostałości po kąpieli czyszczącej mogą być 
wprowadzane do kanalizacji publicznej po neutralizacji; należy przestrzegać lokalnych dopuszczalnych wartości pH 
i upewnić się, że zanieczyszczenia zawarte w kąpieli są zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie ścieków. 
W celu neutralizacji w łaźni ultradźwiękowej należy stosować kwas octowy lub kwas cytrynowy, nie stosować kwasu 
solnego lub kwas siarkowego. Europejski kod odpadu: 07 06 99 * - inne niewymienione odpady, 20 01 29 * - 
detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 15 01 10 * - opakowania zawierające pozostałości lub 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 
 
Forma dostawy, magazynowanie i transport 
Paczka 70 saszetek po 10 g, numer katalogowy: 8000632. Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w 
temperaturze od -5 ° C do + 30 ° C, przechowywać pojemnik w suchym miejscu, chronić przed ciepłem i 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać razem z kwasami. Trwałość: 3 lata od daty 
produkcji (patrz pieczęć na etykiecie). Klasyfikacja dla wszystkich środków transportu: Klasa 8, UN 3253. 
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Producent:                                                                                                                                        Dystrybutor: 
Elma Schmidbauer GmbH                      Tel.: +49 7731 882-0                                   P.H.U MEDICAL                          Tel. (086)218-81-87 
Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen  Fax: +49 7731 882-266                                    Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża      Tel/fax.(086)218-84-87 
e-mail: info@elma-ultrasonic.com                      www.elma-ultrasonic.com                         e-mail: elmasonic.info@gmail.com     www.elma-polska.pl 
   
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

 


