
elma clean 55 
Zasadowy koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych  

i stomatologicznych; rotacyjnych narzędzi precyzyjnych i endoskopów. 
Nie zawiera aldehydów i fenoli. 

 
Koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia w kąpieli ultradźwiękowej, zanurzeniowej i w termodezynfektorach. 
Przeznaczony do czyszczenia narzędzi medycznych i przyrządów chirurgicznych, w tym, szczególnie do  
rotacyjnych narzędzi precyzyjnych (wiertła, frezy, polerki, narzędzia do opracowywania kanałów) i 
endoskopów. Usuwa krew, białka, ślinę, pozostałości tkanek i kości. Odpowiedni do stali nierdzewnej, stali oraz 
elementów diamentowych, tworzyw sztucznych i ceramiki. Nieodpowiedni do aluminium i stopów metali 
lekkich. Spełnia wymóg VAH (Niemcy) i RKI (Instytut Roberta Kocha w Niemczech).  
Certyfikowany przez: certyfikat zgodności WE 004804MR2, jednostka notyfikowana: CE 0297. 
 
Podanie i dawkowanie 
Dawkowanie i czas ekspozycji: dezynfekcja (potwierdzona opinia lekarską) w kąpieli zanurzeniowej w roztworze 
o stężeniu 2% w temperaturze pokojowej po 15 minutach: działanie grzybobójcze, bakteriobójcze (także 
prątkobójcze); wirusobójcze (efekt ograniczony zgodny z wymogami RKI, to znaczy – ma zastosowanie do 
wirusów z otoczką takich jak HCV, HIV, HBV). Po 5 minutach działanie grzybobójcze, wirusobójcze (efekt 
ograniczony zgodny z wymogami RKI), bakteriobójcze (z wyłączeniem prątkobójczego). Czyszczenia: 20 – 70 °C. 
Pozostałości świeżej krwi i białek czyścić w temperaturze poniżej 42°C. Po zakończeniu dezynfekcji i czyszczenia 
wypłukać narzędzia pod strumieniem wody. 
 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Preparat EC 55 jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 [GHS] 
(powoduje oparzenie skóry i uszkodzenie oczu, toksyczność ostra: szkodliwy, toksyczny dla konkretnych 
organów przy powtarzającym się narażeniu), powoduje korozje metali [aluminium i metale lekkie], 
niebezpieczny dla środowiska wodnego). Należy przestrzegać wskazówek podanych w karcie charakterystyki 
substancji chemicznej i zawsze używać z należytą ostrożnością. 
 
Charakterystyka fizykochemiczna 

Gęstość: 1,01 - 1,02 g / l, pH  11,5 w pierwotnym stanie. Składniki wg załącznika VII A Rozporządzenia WE  
nr 648/2004 w sprawie detergentów: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% fosforany, środki 
dezynfekcyjne, zapachy. Środki powierzchniowo czynne w preparacie spełniają kryteria biodegradacji określone 
w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.  
Składniki dezynfekcyjne w 100g: 12,6 g Trialkilotoksyamonopropionian, 14 g Tert. Alkiloaminy. 
 
Postępowanie z odpadami 
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 
Dostępne pojemności: 1-litrowa butelka PET. Przechowywać tylko w dokładnie zamkniętym, oryginalnym 
opakowaniu w temperaturze pomiędzy od 0°C do + 35 °C, w wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed 
ciepłem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać z jedzeniem, karmą dla 
zwierząt, silnymi kwasami i utleniaczami. Trzymać w zamknięciu lub z dostępem tylko dla specjalistów i 
osób przez nich wskazanych. Trwałość: 3 lat od daty produkcji (patrz pieczęć na opakowaniu). Klasyfikacja 
dla wszystkich środków transportu: Klasa 8, UN 1903. 
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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 
   
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

 


