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TABLETY PRO ÚPRAVU VODY 
 A-dec ICX  

 
Snadné použití 

• Speciálně vyvinutá rozpustná tableta 
• Jednoduché jedno-dávkové balení. Jednoduše vhoďte tabletu do prázdné láhve systému odděleného 

chlazení naplňte studenou vodou z vodovodu 
Výhody 

• Tableta obsahuje dezinfekční látky, které zabraňují kontaminaci vnitřního systému chlazení 
• Dochází k redukci usazenin a zabraňuje tvorbě nepříjemného zápachu 
• Díky pozvolnému uvolňování aktivních látek tablety, je zaručen stálý a dlouhodobý účinek, který 

přetrvává až 2 týdny, pokud se souprava nepoužívá. 
• Při pravidelném používání tablet ICX již není nutné používat silné, tzv. „šokové“ terapie 

k dezinfekci systému 
Bezpečnost 

• Nekorozívní pro dentální vybavení 
• Neškodí pacientům ani personálu; schváleno k použití FDA 510(k) 
• Nemá zápach ani chuť 
• Obsahuje tři primární aktivní složky: peroxiuhličitan sodný, dusičnan stříbrný a kationtická 

povrchově aktivní činidla (hladina dusičnanu stříbrného odpovídá limitům směrnic amerického 
úřadu EPA pro bezpečnost pitné vody) 

Distribuce/obal/použití 
• Distribuováno výlučně prostřednictvím světové autorizované sítě zástupců A-dec 
• Tablety jsou k dostání pro dvě velikosti láhví: 0,7 a 2 litry 
• Tablety jsou balené jednotlivě ve fólii, 50 ks v krabičce 
• Cenově výhodné; nízké roční náklady 
• Přibližná spotřeba: 
 (na základě 1 ordinace; 1x2-litrová láhev denně, 1,5x0,7-litrové láhve denně, 16 dní  
      v měsíci) 

– 2 měsíce na krabičku s 50 ks tablet do 0,7 litrů 
– 3 měsíce na krabičku s 50 ks tablet do 2 litrů 

Přetisky nezávislých klinických studií nebo doplňkových informací získáte od Zákaz-nického servisu A-
dec na čísle 1-800-547-1883 (1-503-538-7478 po celém světě). 
Bezpečnostní listy (MSDS) jsou k dispozici online na www.a-dec.com. 
Nezávislé klinické studie účinnosti: 

 – Journal of Clinical Dentistry  
  JCD 2004, svazek XV, číslo 1, str. 17-21  
 – Journal of the American Dental Association  
  JADA červen 2004, svazek 135, str. 799-805 
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Vazba 
• Kompatibilní pro použití s regeneračními dentálními materiály; nemá vliv na sílu vazby 
• Nezávislá klinická studie o vazbách dentinu: 
 – Journal of Clinical Dentistry  
  JCD 2004, svazek XV, číslo 1, str. 28-32 

 
Zjednodušte si údržbu vody s A-dec ICX™ 

 
Tablety pro ošetření vody ICX od A-dec™ Vám poskytnou jedinečný a efektivní způsob uchování čisté 
vody v zubních soupravách. ICX má především velice snadný způsob použití. Jednoduše přidejte jednu 
tabletu do prázdné láhve na vodu v uzavřeném systému před každým plněním. Tableta při rozpouštění 
uvolňuje do vody ingredience, které zabraňují tvorbě usazenin a kontaminantů. Není nutné měření nebo 
míchání – šumivá tableta ICX udělá veškerou práci za vás.* 
 
ICX působí v systému při každém ošetření. Tím chrání vodu před další kontaminací a snižuje (nebo může 
dokonce nahrazuje) nutnost častých šokových ošetření. A jelikož koncentrace ingrediencí ve vodě zůstává 
velmi nízká, neuškodí ICX vašemu personálu, vybavení ani pacientům. S ICX tedy můžete být naprosto 
klidní, protože budete vědět, že váš postup údržby vody je nejen snadný a účinný, ale i bezpečný. 
 
*Podobně jako u všech ostatních postupů pro zajištění čistoty vody je i zde nutno dodržovat pokyny výrobce, 
aby byly zajištěny co nejkvalitnější výsledky. 
 
Tablety pro ošetření vody ICX jsou k dostání pro 0,7-litrové a 2-litrové láhve a prodávají se ve výhodném 
balení po 50 ks. 
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