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CUTII DE ARHIVARE, STERILIZABILE | BUR BLOCKS, STERILIZABLE  

Aceste produse sunt fabricate din aluminiu anodizat 
colorat. Când se utilizează soluții de curățare chimică 
poate să apară o ușoară decolorare. De aceea cand se 
utilizeaza o solutie de curatare (cu valoarea 
recomandata a ph-ului de 5.5-8.5), este recomandat a 
nu se utiliza cele ce care au un continut ridicat alcalin 
sau acid.
Următoarea metodă de sterilizare poate fi utilizat fără 
ezitare: Sterilizarea cu abur în autoclavă (de exemplu 
la 134 °C). Vă rugăm să urmați instrucțiunile de 
utilizare ale produsului, conform producătorului și să 
respecte recomandările privind durata de sterilizare.  

These products are manufactured from colored 
anodized aluminum. When  using chemical cleaning 
solutions, a slight discoloring may occur. There fore, 
when using cleaning solution (recommended ph-
value 5.5-8.5), it is advisable not to use those which 
have high contents of alkaline or acid.
The following sterilization method can be used with-
out hesitation: Sterilizing with humid heat in the 
autoclave (e.g. at 134 °C / 273 °F). Please follow the 
operating instructions of the appliance according to 
the manufacturer and observe the recommenda-
tions regarding the duration of sterilization.

Următoarele sfaturi se aplică pentru 
produsele din aluminiu:

• Se vor respecta intocmai reglementările 
producătorului pentru dezinfectant: unele 
nu sunt potrivite pentru aluminiu! 

The following application tips apply for 
aluminum products:

• Observe the regulations precisely of the
disinfectant manufacturer: some are not
suitable for aluminum!

B 100 x H 69 x T 40 mm

GR702

For 23 Handpiece instruments
Pentru 23 freze piese de mana

B 41 x H 30 x T 25 mm

BL300

B 50 x H 69 x T 40 mm

BL700

B 100 x H 69 x T 40 mm

BL702

For 15 FG instruments 
Pentru 15 freze FG

For 15 Handpiece instruments 
Pentru 15 freze piese de mana

For 23 Handpiece instruments
Pentru 23 freze piese de mana




