
Olejek w sprayu do pielęgnacji narzędzi
chirurgicznych z innowacyjną formułą
fluidu

mucadont® fluid

Zalety
doskonałe właściwości smarujące,

błyskawiczna aplikacja zarówno na dużych powierzchniach jak i
trudnodostępnych połączeniach zawiasowych,
innowacyjna formuła fluidu: delikatne dodatki pielęgnujące
równomiernie pokrywają całą powierzchnię narzędzia,
nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się,

brak negatywnego wpływu na skuteczność sterylizacji,

nie zawiera freonu,

przedłuża żywotność instrumentów medycznych,

długotrwała ochrona przed korozją

Obszary zastosowania
• ochrona i pielęgnacja wrażliwych narzędzi chirurgicznych,

połączeń oraz zawiasów,
• zapewnia długotrwałe zapobieganie korozji,
• zapewnia długotrwałe utrzymanie jakości i funkcjonalności

narzędzi

Wskazówki dotyczące stosowania
Stosować na czyste metalowe narzędzia, przed poddaniem
ich sterylizacji.
Wstrząsnąć przed użyciem.
Spryskać narzędzia z odległości ok. 20-30 cm. Aplikować
precyzyjnie, szczególnie na połączeniach, zawiasach itd.



mucadont® fluid
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Dystrybutor: Wytwórca:
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11-60-700
Telefax +48 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0)  40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Skład:
medyczne oleje białe
Gaz nośny: propan, butan

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość 0,837 - 0,867 g/cm3

Kolor przezroczysty

pH Nie dotyczy

Tarcie, dynamiczne Brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Opakowanie jest pod ciśnieniem.
Chronić opakowanie przed działaniem promieni słonecznych i
temperaturą powyżej 50°C.
Nie rozpylać nad otwartym ogniem.
Termin ważności: 3 lata.
Wielkość opakowania: 400 ml

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

Mucadont fluid spray 400 ml FL 12/Karton 230077

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.


