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Cena 770 Kč bez DPH
932 Kč vč. DPH

kat. č. BIO-22 001

Objednávky zasílejte na: 

objednavky@dynex.cz (ČR)

dynex@isternet.sk (SR)

nebo objednávejte  

telefonicky:

+420 220 303 600 (ČR)

+421 484 155 045 (SR)

VYZKOUŠEJTE  
VZOREK ZDARMA

HASTA LA VISTA,  
KONTAMINACE!

  zbavte se rizika kontaminace

  velmi účinně odstraňuje nukleové kyseliny (DNA i RNA), bakterie a plísně

   pro čištění pracovních stolů, povrchů v laminárních boxech, pipet, PCR termocyklerů a dalšího 

laboratorního vybavení

    vhodný pro všechny molekulárně-biologické a mikrobiologické laboratoře

    rychleschnoucí aerosol bez nutnosti oplachu povrchů (cca do 3 minut bez reziduí)

    balení 450 ml s mechanickým rozprašovačem

SPREJ PRO DEKONTAMINACI POVRCHŮ



Popis
Pravidelné čištění a dezinfekce laboratorních pracovních ploch a zařízení od 

kontaminujících látek je nutné provádět v laboratořích pracujících s mikro-

organismy, zejména využívající techniky molekulární biologie. Současné 

používané metody (chlór, alkoholy, kvartérní amonné sloučeniny atd.) jsou 

časově náročné anebo toxické, navíc jejich dlouhodobé užívání vede ke 

zhoršení čištěných povrchů. 

Vlastnosti
Termi-DNA-Tor je při běžném čištění rozdílný v tom, že jde o účinný nástroj 

pro úplné odstranění bakterií, plísní, mykoplasmas a nukleových kyselin 

(DNA, RNA) přítomných v laboratorním prostředí. Pravidelné používání 

udržuje pracovní plochy a zařízení chráněné před znečišťujícími látkami, 

čímž se minimalizuje riziko falešných výsledků, přičemž Termi-DNA-Tor mi- 

nimálně ovlivňuje čištěné povrchy1.

Používání přípravku Termi-DNA-Tor je přímé a jednoduché, protože jeho 

aerosolová podoba umožňuje dosažení nejlepší úrovně čistoty za použití 

minimálního množství produktu. 

Návod k použití
Termi-DNA-Tor obsahuje jednu nebo vice dráždivých látek, a proto se 

musí používat s rukavicemi. 

Nečisté plochy musí být před aplikací přípravku Termi-DNA-Tor omyty stan-

dardním detergentem. Postupujte podle jednoho z protokolů uvedených 

níže:

A.  Nastříkejte Termi-DNA-Tor na pracovní plochu nebo zařízení a nechte 

schnout po dobu 3 minut2.

B.  Nastříkejte Termi-DNA-Tor na pracovní plochu nebo zařízení a pomocí 

stěrky (není součástí produktu) rozetřete produkt podle obrázku a nechte 

uschnout2.

C.  Při čištění automatických pipet vnořte jejich autoklávovatelnou část do 

Termi-DNA-Toru a nechte působit po dobu 10 minut, poté opláchněte 

sterilní bidestilovanou vodou nebo ethanolem. 

Obrázek k bodu B

Složení
50% Didecyl-dimethylamonium chlorid (koncentrace nižší než 5 %),  

40% formaldehyd, 40% glyoxal, 50% glutaraldehyd.

Bezpečnostní instrukce
• Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.

• Používejte vhodné ochranné rukavice.

•  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

•  Udržujte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. 

•  Nepoužívejte na materiály citlivé na alkohol.

•  Nestříkejte na horké povrchy. 

•  V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc (pokud možno ukažte tento dokument).

•  Uchovávejte mimo dosah dětí.

•  Nemanipulujte s plamenem a nekuřte během aplikace. 
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Objednávejte
Kat. č. Produkt 

22.001 Termi-DNA-Tor     (450 ml)

Termi-DNA-Tor
   Kompletní odstranění bakterií, plísní, mykoplasmas a nukleových kyselin (DNA, RNA) z pracovních ploch a zařízení 

   Výhradně pro profesionální použití

   Skladovat při 25 ŻC

Xi

DRÁŽDIVÝ

1   Pro povrchy citlivé na ethanol vyzkoušejte Termi-DNA-Tor nejprve na málo viditelné části povrchu.
2  Pokud je nutné odstranit zbytky Termi-DNA-Toru použijte sterilní bidestilovanou vodu nebo ethanol. Česká verze manuálu byla vytvořena dle anglického originálu Ed05-February 16.

Výrobce: Biotools, B & M Labs S.A.

Valle de Tobalina

52 Nave 39 28021

Madrid, Spain 

Návod k použití
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