
Đối tượng 
cần bảo trì, 
bảo dưỡng

Công cụ, Dụng cụ
Dụng cụ tổng quát, 

phẫu thuật, dụng cụ quay

Mũi khoan, 
mũi mài, đánh bóng, 

trâm nội nha

Dụng cụ điều trị 
và các bề mặt 

nhạy cảm
Lý tưởng cho vệ sinh 

ghế nha khoa, bề mặt 
chất liệu thủy tinh, 
acrylic, nhựa,...

Các đồ vật, 
bề mặt, khu vực có 

diện tích nhỏ
Camera, đĩa phim 

trong miệng, tay khoan, 
thiết bị x-quang,....

Vệ sinh da và tay

Dấu phục hình, 
răng giả, hàm nhựa, 

cầu, mão

Khu vực/ 
Dụng cụ

Cách sử dụng
sản phẩm

Liều lượng, thời gian 
tác dụng

ID 213
Nồng độ 2% 

(20ml/1lít nước). 
Ngâm trong 5 phút. 

hoặc 2 phút nếu ngâm 
trong máy rung siêu âm.

ID 220
Không pha loãng, 
ngâm trong 1 phút 
hoặc 30 giây nếu 
ngâm trong máy 

rung siêu âm.

FD 366
Không pha loãng. 
Thời gian tác dụng: 

1 phút

FD 333
Thời gian tác dụng:

1 phút.

MD 520
Không pha loãng.

Thời gian ngâm tối thiểu 
5 phút và mỗi lần ngâm 

không quá 2 dấu.

Dòng sản phẩm 
vệ sinh

Thời điểm 
sử dụng

Sau mỗi ca điều trị và 
sau mỗi lần dụng cụ bị 

nhiễm khuẩn

Sau mỗi ca điều trị và 
sau mỗi lần dụng cụ bị 

nhiễm khuẩn

Sau mỗi ca điều trị và 
sau mỗi lần dụng cụ bị 

nhiễm khuẩn

Sau mỗi ca điều trị và 
sau mỗi lần dụng cụ bị 

nhiễm khuẩn

HD 410
Khử trùng vệ sinh: 

Thoa trực tiếp 3ml lên 
vùng da hoặc tay trong 

15 giây. 
Khử trùng phẫu thuật: 

Thoa trực tiếp 10 ml lên 
vùng da hoặc tay trong 

90 giây

Trước, trong và 
sau khi kết thúc 
quá trình điều trị

Khu vực đặc biệt 
Bộ lọc, hệ thống hút, 

bồn nhổ.

Orotol Plus
2%: Pha 20ml/1L nước. 

Thời gian tác dụng: 
60 phút hoặc qua đêm.

MD 555
5%: Pha 50ml/1L nước. 

Thời gian tác dụng: 
30-120 phút

Mỗi ngày một lần, 
cuối ngày làm việc

Mỗi tuần một lần, 
trước giờ nghỉ trưa

Ngay sau khi lấy 
dấu phục hình từ 

bệnh nhân, trước khi 
sử dụng

SƠ ĐỒ CHĂM SÓC VÀ VỆ SINH 
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ NHA KHOA

Showroom - Trung Tâm CSKH: K0.01, Đường B-Bắc, Khu Phố Star Hill, 
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882 

Cửa Hàng: 781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), 
Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172

Showroom Đà Nẵng: P. 102 - Soho Building Đà Nẵng, 
27-29 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (0236) 398 1889 - 0918 097 798 

Showroom Hà Nội: Lầu 4, Tòa nhà Bắc Á, 
09 Đào Duy Anh, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0918 893 798 - 0911 229 028 

�  0916 908 798
      www.nkluck.vn
�  contact@nkluck.com


