
Citrisil™ 
Tabletka usuwająca 

zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne z instalacji 

wodnych unitów 
stomatologicznych 

Klinicznie potwierdzono, że opracowany 
specjalistycznie Citrisil™: 

• Zabija bakterie powodujące nieprzyjemny 
zapach. 

• Zapewnia ≤ 10 CFU/ml wody wypływającej 
z instalacji 
unitu stomatologicznego. 

• Oczyszcza instalacje wodne unitów 
stomatologicznych. 

• Dba o stan rurek 
przeciwdrobnoustrojowych na bazie jonów 
srebra 

Citrisil opracowano tak, aby był stale 
obecny w systemie wodnym unitu 
stomatologicznego. 

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO 
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU. Na opakowaniu 
tabletek umieszczono 
jedynie wybrane informacje. 

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI 

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ 
Substancja czynna: Srebro…. 0,78% 
Składniki obojętne:…….….…99,22% 
Łącznie:…………………….........100,00% 

 
ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCI 

ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ZWIERZĄT 
DOMOWYCH 
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ: Tabletka w postaci 
stałej może działać drażniąco na skórę i oczy. 
Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, 
skórą i odzieżą. Ręce należy umyć dokładnie 
wodą z mydłem po użyciu tabletki oraz przed 
jedzeniem, piciem, paleniem tytoniu 
i korzystaniem z toalety. 

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
Srebro jest toksyczne dla ryb i bezkręgowców 
wodnych. 

ZAGROŻENIA FIZYCZNE I CHEMICZNE 
Produkt reaguje z mocnymi kwasami 
i utleniaczami. 

 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
UŻYCIE NINIEJSZEGO PRODUKTU 
W SPOSÓB NIEZGODNY Z JEGO 
OZNAKOWANIEM STANOWI NARUSZENIE 
PRAWA FEDERALNEGO. 

 
Użyj tabletki Citrisil™ Shock przed regularnym 
stosowaniem tabletek Citrisil™: 
1. Opróżnij butelkę z wody. 
2. Wciśnij do butelki pomarańczową tabletkę 

Citrisil™ Shock. 
3. Dodaj 177 ml ciepłej wody 

destylowanej. 
4. Odczekaj 60 sekund do całkowitego 

rozpuszczenia się 
tabletki. 

5. Okrężnym ruchem wymieszaj 
pomarańczowy roztwór Shock w butelce, 
aby oczyścić i zdezynfekować jej wnętrze. 

6. Przykręć butelkę do unitu i uruchom 
końcówki do momentu pojawienia się 
roztworu zabarwionego na 
pomarańczowo. 

7. Pozostaw roztwór w końcówkach na noc. 
8. Następnego dnia wylej z butelki 

pomarańczowy roztwór 
Shock. 

9. W przypadku zastosowania Citrisil™ Shock 
po raz pierwszy, etapy od 1 do 8 należy 
powtórzyć dodatkowe dwa razy, aby 
usunąć bakterie powodujące nieprzyjemny 
zapach (dodatkowe tabletki Citrisil™ Shock 
można nabyć oddzielnie). 

Uzdatnianie metodą Citrisil™ Shock należy 
następnie stosować przed każdym nowym 
opakowaniem Citrisil™ lub raz w miesiącu, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Regularne stosowanie wszystkich tabletek 
Citrisil™ 90 mg 
(Butelki o pojemności 0,7 - 1 litra): 
10. W opróżnionej butelce o pojemności 

0,7 lub 1 litra umieść 1 tabletkę, 
wyciskając ją bezpośrednio z blistra do 
butelki (w przypadku butelek o pojemności 
2 litrów zastosuj 2 tabletki). 

11. Napełnij butelkę wodą destylowaną lub 
oczyszczoną wodą z kranu*, odczekaj 
60 sekund do rozpuszczenia się tabletki 
(tabletek), przykręć butelkę do unitu. 

12. Po zakończeniu procedury Citrisil 
Shock opróżnij instalację wodną do 
momentu zniknięcia 
pomarańczowego zabarwienia. 

13. Rozpocznij przyjmowanie pacjentów 
14. Po opróżnieniu butelki powtórz etap 10 

i 11. 

Regularne stosowanie wszystkich tabletek 
Citrisil™ 180 mg 
(Butelki o pojemności 2 litrów): 
15. W opróżnionej butelce o pojemności 1,5 

lub 2 litrów umieść 1 tabletkę 

PREPARAT ZAMIENNY 
Zamiennik w postaci tabletki Citrisil™ Blue, która 
barwi uzdatnioną wodę na kolor jasnoniebieski, 
ułatwi dokonanie oceny wizualnej. 

WAŻNE: Ilość bakterii w uzdatnionej wodzie 
należy sprawdzić po uruchomieniu oraz 
w odpowiednich odstępach czasu w zależności od 
uzyskanych wyników. Kliniczne monitorowanie 
ilości bakterii daje pewność, że procedury 
wykonywane są prawidłowo i są skuteczne. 
W celu uzyskania pomocy w przeprowadzeniu 
badania wody na miejscu w gabinecie lub 
w niezależnej firmie zewnętrznej skontaktuj się 
z firmą Sterisil. 

Citrisil™ można pozostawić w instalacji wodnej na 
noc lub na dłuższe okresy nieużytkowania – do 
dwóch tygodni. Nie ma 
konieczności usuwania go z końcówek po 
zakończonym dniu pracy. 

* Zaleca się stosowanie wody destylowanej. Jeżeli 
jednak stosowana jest woda z kranu, to raz 
w tygodniu należy płukać i opróżniać butelkę 
w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń 
pochodzących z wody kranowej, które mogły się 
osadzić. 

MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA 

MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu 
z dala od bezpośrednich promieni słonecznych. 
Podczas magazynowania i utylizacji nie 
zanieczyszczać wody, żywności i pasz. 

UTYLIZACJA NIEWYKORZYSTANEGO PRODUKTU 
Opakowanie należy opróżnić, stosując produkt 
zgodnie z instrukcjami na etykiecie. 

UTYLIZACJA OPAKOWANIA 
Opakowanie jednorazowe. Nie należy go 
ponownie używać. Pusty woreczek foliowy należy 
wyrzucić do kosza na odpady. 

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE 
Narażenie na wilgoć może zmniejszyć zdolność 
tabletki do musowania. Narażenie na 
bezpośrednie światło może spowodować zmianę 
koloru tabletki. 

Zawartość netto: 
1 tabletka Citrisil™ Shock 
20 tabletek Citrisil™ Maintenance do stosowania 
codziennego (oprócz partii ECS-10 = 10 tabletek 
Shock) 
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wyciskając ją bezpośrednio 
z blistra do butelki. 

16. Po zakończeniu procedury Citrisil™ 
Shock opróżnij instalację wodną do 
momentu zniknięcia 
pomarańczowego zabarwienia. 

17. Rozpocznij przyjmowanie pacjentów. 
18. Po opróżnieniu butelki powtórz etapy od 

15 do 17. 
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