
 
 

Tīrīšanas un dezinfekcijas programma pacientu pieņemšanas vietām 
 

 
 
 
 
 
 

 
Produkts 

 
Pielietojums 

 
Pielietojuma 
precizējums 

 
Īpatsvars 

(%) 

 
Iedarbības 

laiks 

 
Kad izmantot? 

 
Piezīmes 

 
Iepakojumi 

 

 
Orbis 
mazgāšanas 
šķidrums 

 
 
Roku mazgāšanai 

  
100% 

  
Saskatāmi netīras 
rokas vienmēr 
nomazgājiet. 

 
Samitriniet rokas, uzmanīgi 
saziepējiet, noskalojiet. 

 
MD121940  
 Dispensera pudele 1 l 
MD121942  
 Pudele ar sūkni 0,5 l 

 
Orbis roku 
skalošanas 
līdzeklis 

 
 
Roku dezinfekcijai 

  
 
100% 

 
 
3–5 ml 30 s 
3–5 ml 60 s 

Pirms pieskaršanās 
pacientam. Pirms 
un pēc 
ārstnieciskām 
manipulācijām. Pēc  
iznākšanas no 
ārstniecības vides. 

 
30 s higiēniska roku 
dezinfekcija 
60 s ķirurģiska roku 
dezinfekcija 

 
MD121939 
 Dispensera pudele 1 l 
MD121941  
 Pudele ar sūkni 0,5 l 

 

Orbis 
ātrdarbīgs 
dezinfekcijas 
līdzeklis 

 
 
 
 
Virsmām un 
ārstniecības  
nodaļām 
 

 
 
 
Pret alkoholu 
noturīgām  
virsmām 

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
Nožūšanas 
laiks 

 
 
 
 
Pēc katra  
pacienta 

Noslauka ar samitrinātu 
lupatiņu, lieko šķidrumu 
nospiežot. 

MD121936  
Pudele ar sūkni 0,5 l 
MD121936 Kanna 5 l 

 

Orbis 
ātrdarbīgs 
dezinfekcijas 
līdzeklis 
Salvetes 

      

MD125294  
Salvetes 20x20 cm 150 gab. 
MD125295  
Salvetes uzpildei 100 gab. 

 

Orbis 

virsmu 
dezinfekcijas 
koncentrāts 

Ārstniecības telpu 
vispārējai tīrīšanai 

Neinvazīvās 
ārstēšanas 
ierīcēm, 
apšuvumiem un 
grīdām 

1% 
2% 

60 min* 
15 min 

Dienas beigām 

Nepiesārņots šķīdums ir 
derīgs apmēram 30 dienas. 
Tīrīšanas līdzekļa atlikuma 
veidošanās novēršanai 
virsmas reizi nedēļā notīriet 
ar tīru ūdeni. 

72141  
 Dozēšanas pudele 1 l 
72140 Kanna 5 l 

 

 
Orbis 
siekalu atsūcēja 
mazgāšanas un 
dezinfekcijas 
koncentrāts 

 
Siekalu atsūcējiem 

  
2% 

  
1–2 reizes dienā 

 
Atsūcējā dozējot ievadiet 1 l 
šķidruma. 

 
MD115162  
 Dozēšanas pudele 1  
MD117008 Kanna 5 l 

 

 
Orbis 
spļaujamtrauku 
tīrīšanas un 
dezinfekcijas 
līdzeklis 

 
 
Spļaujamtraukiem, 
piemērots arī WC 
telpām 

  
 
100% 

 
 
Vismaz 
1 min 

 
 
1–2 reizes dienā 

 
 
Dozējiet, ļaujiet iedarboties 
un noskalojiet. 

 
 
MD115211  
 Pudele ar snīpi 750 ml 

 

 
Orbis 
nospiedumu 
dezinfekcijas 
līdzeklis 

 
Algināta, silikona un 
poliētera 
nospiedumiem 
Pabeigtiem vai 
nepabeigtiem 
protezēšanas darbiem 

 
Dezinfekcija 
iegremdējot 

 
100% 

 
2 min** 

 
Pēc nospiedumu 
noņemšanas 

Pirms nospiedumu 
nosūtīšanas uz laboratoriju 
tos vienmēr dezinficējiet. 
Lietojamā šķīduma 
nomaiņas intervāls ir 3–
7 dienas vai tad, kad 
šķīdums kļuvis saskatāmi 
netīrs. Precīzi ievērojiet par 
iedarbības laiku sniegtos 
norādījumus. 

 
72134 Pudele 1 l 
72133 Kanna 5 l 

  
 
Orbis 
Tray Cleaner 
tīrīšanas 
koncentrāts 
nospieduma 
karotēm 

 
Nospieduma materiāla 
atlieku noņemšanai no 
instrumentiem. 

Atbrīvo 
instrumentus, 
piemēram, 
nospieduma 
karotes no 
algināta, cinka 
oksīda eigenola, 
karboksilāta un 
fosfāta cementa, 
ka arī 
termoplastiskiem 
vaskiem. 

 
5–10%, 
nepieciešamības 
gadījumā 100% 

 
45 min 

 
Nepieciešamības 
gadījumā 

 
Iegremdējiet tīrāmos 
instrumentus šķīdumā. 
Šķīdumu var izmantot arī 
ultraskaņas mazgātājā. 
Piemērots nerūsošiem 
materiāliem. Uzmanību! 
Hromu, niķeli un alumīniju 
saturošus izstrādājumus 
korozijas riska dēļ nedrīkst 
ievietot vienā un tajā pašā 
šķīdumā. 

 
MD117137 
 Orbis Tray Cleaner 1 l 

 

 
Orbis 
instrumentu 
dezinfekcijas 
koncentrāts 

 
Instrumentiem, sakņu 
apstrādes adatām 

 
Dezinfekcija 
iegremdējot 
 
Piemērots 
izmantošanai arī 
ultraskaņas 
mazgātājā, kā arī 
ultraskaņas 
mazgātāja 
galvenajai tvertnei. 

 
1% 
2% 
3% 

 
60 min 
30 min 
15 min*** 

 
Uzreiz pēc 
lietošanas 

 
Ja instrumenti ir saskatāmi 
netīri, tos vispirms 
nomazgājiet un tikai tad 
dezinficējiet iegremdējot. 
Pēc iedarbības laika labi 
noskalojiet un nožāvējiet. 
Izmantojamā šķīduma 
nomaiņas laiks ir 3–
7 dienas 

 
72131 Dozēšanas pudele 1 l 
72131 Kanna 5 l 

 

 
Orbis 

urbju 
dezinfekcijas 
līdzeklis 

 
Rotējošiem 
instrumentiem 

 
Visiem urbjiem, 
t. sk. dimanta 
urbjiem, frēzēm, 
cietmetāla 
urbuļiem, 
pulēšanas 
uzgaļiem 

 
100% 

 
15 min**** 

 
Uzreiz pēc 
lietošanas 

 
vai tad, kad šķīdums kļuvis 
saskatāmi netīrs. 
Ultraskaņas mazgātāja 
nostādināšanas trauka 
šķidrumu maina pēc katra 
lietošanas cikla. 

 
72178 Pudele 2 l 

audumi 
filtri 
atkritumi 

        

*Noro 6% 30 min** Noro 30 min*** TbB 3% 60 min**** TbB 
30 min 

Uzmanīgi izlasiet visas produktu lietošanas instrukcijas. Instrukcijas par higiēnu ir rekomendējošas. Par pacientu pieņemšanu 
atbildīgās personas ir atbildīgas par pieņemamas un pietiekamas higiēnas uzturēšanas prakses īstenošanu. 

 

 

Tallinas iela 85, LV -1009 Rīga  
Tālr.: +371-67844780 
Fakss: +371-67290577 
e-pasts: info@plandent.lv 
www.plandent.lv 
www.facebook.com/Plandent-SIA-
346076612221181/ 
 
 

Datums 

Atbildīgais par higiēnu Drošības datu lapas 

 

http://www.plandent.lv/

