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Koncentrat do dezynfekcji narzędzi

PRISMAN GmbH, 
Otto-Hahn-Ring 6-18, 
64653 Lorsch

Wyprodukowano dla: 
Meditrans sp. z o.o.sp.k., 
ul. Podlasie 16C, 
25-108 Kielce, Poland
tel. +48 41 34 31 800

Patrz nadruk
na opakowaniu

Zakres zastosowania: 
Preparat do mycia ręcznego oraz profilaktycznej dezynfekcji instrumentów ogólnych i chirurgicznych poprzez zanurzenie w roztworze 
dezynfekcyjnym. Nie jest odpowiedni do końcowej dezynfekcji półkrytycznych oraz krytycznych wyrobów medycznych!

Instrukcja użytkowania:
o oKoncentrat należy rozcieńczyć ciepłą wodą o temperaturze 10 C do 30 C (o jakości przynajmniej wody pitnej) 

(należy używać butelek dozujących lub innych dozowników). W przypadku dużego stopnia 
zanieczyszczenia, należy najpierw wyczyścić instrumenty ręcznie. Potem zanurzyć otwarte 
instrumenty w roztworze. Całkowita powierzchnia instrumentów powinna być zanurzona 
w roztworze dezynfekcyjnym. W zależności od stopnia zanieczyszczenia należy 
wymieniać roztwór roboczy (rekomendacja Instytutu Roberta Kocha RKI: 
przynajmniej 1 raz w ciągu dnia roboczego). Roztwór roboczy może być usuwany 
do sieci kanalizacyjnej. W zależności od stopnia zanieczyszczenia, należy wymienić 
roztwór. Po dezynfekcji instrumenty należy opłukać, najlepiej w zdemineralizowanej 
wodzie oraz dokładnie wysuszyć. Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi lub 
dezynfekcyjnymi! Należy przestrzegać zaleceń producenta instrumentów. Półkrytyczne 
wyroby medyczne powinny zostać poddane końcowej sterylizacji. Przy używaniu nowych 
materiałów, należy wcześniej sprawdzić tolerancję materiałową. Można stosować w myjce 
ultradźwiękowej w temperaturze pokojowej. Roztwór roboczy może być usuwany do sieci 
kanalizacyjnej. Ilości dozujące i czasy działania powinny być ściśle przestrzegane oraz nie być skracane. 
Należy unikać stosowania większej dawki niż zalecana ze względu na ochronę środowiska oraz tolerancję materiałową.

Czas i spektrum działania:
Bakterie wg norm EN 13727, EN 14561 oraz VAH (wysokie obciążenie organiczne): stężenie 1,5% - 15 min. 
1% - 60 min. Drożdżaki (Candida albicans) wg norm EN 13624, EN 14562 oraz VAH (wysokie obciążenie 
organiczne): stężenie 1,5% - 15 min. 1% - 60 min. Wirusy osłonione (np. HBV, HIV, HCV) zgodnie z RKI (wysokie 
obciążenie organiczne): stężenie 1,5% - 15 min. 1% - 60 min. Prątki gruźlicy TbB Tuberculosis (M.terrae) wg norm 
EN 14348 i EN 14563 (niskie obciążenie organiczne): stężenie 4% - 15 min. 2% - 60 min. Rozporządzenie 648/2004/EC: 
zawiera 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, 
<5% soli EDTA, substancji zapachowych.

Środki ostrożności: 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Unikać uwalniania substancji do środowiska. 
Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez długi czas. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować 
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, 
krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami.Zawiera: chlorek didecylodimetyloamonium, 
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę.
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Zakres zastosowania: 
Preparat do mycia ręcznego oraz profilaktycznej dezynfekcji instrumentów ogólnych i chirurgicznych poprzez zanurzenie w roztworze 
dezynfekcyjnym. Nie jest odpowiedni do końcowej dezynfekcji półkrytycznych oraz krytycznych wyrobów medycznych!
Instrukcja użytkowania:

o oKoncentrat należy rozcieńczyć ciepłą wodą o temperaturze 10 C do 30 C (o jakości przynajmniej wody pitnej) (należy używać butelek 
dozujących lub innych dozowników). W przypadku dużego stopnia zanieczyszczenia, należy najpierw wyczyścić instrumenty ręcznie. 
Potem zanurzyć otwarte instrumenty w roztworze. Całkowita powierzchnia instrumentów powinna być zanurzona w roztworze 
dezynfekcyjnym. W zależności od stopnia zanieczyszczenia należy wymieniać roztwór roboczy (rekomendacja Instytutu Roberta 
Kocha RKI: przynajmniej 1 raz w ciągu dnia roboczego). Roztwór roboczy może być usuwany do sieci kanalizacyjnej. 
W zależności od stopnia zanieczyszczenia, należy wymienić roztwór. Po dezynfekcji instrumenty należy opłukać, najlepiej 
w zdemineralizowanej wodzie oraz dokładnie wysuszyć. Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekcyjnymi! 
Należy przestrzegać zaleceń producenta instrumentów. Półkrytyczne wyroby medyczne powinny zostać poddane końcowej 
sterylizacji. Przy używaniu nowych materiałów, należy wcześniej sprawdzić tolerancję materiałową. Można stosować w myjce 
ultradźwiękowej w temperaturze pokojowej. Roztwór roboczy może być usuwany do sieci kanalizacyjnej. Ilości dozujące i czasy 
działania powinny być ściśle przestrzegane oraz nie być skracane. Należy unikać stosowania większej dawki niż zalecana ze względu 
na ochronę środowiska oraz tolerancję materiałową.
Czas i spektrum działania:
Bakterie wg norm EN 13727, EN 14561 oraz VAH (wysokie obciążenie organiczne): stężenie 1,5% - 15 min. 1% - 60 min. 
Drożdżaki (Candida albicans) wg norm EN 13624, EN 14562 oraz VAH (wysokie obciążenie organiczne): stężenie 1,5% - 15 min. 1% - 60 min. 
Wirusy osłonione (np. HBV, HIV, HCV) zgodnie zRKI (wysokie obciążenie organiczne): stężenie 1,5% - 15 min. 1% - 60 min. 
Prątki gruźlicy TbB Tuberculosis (M.terrae) wg norm EN 14348 i EN 14563 (niskie obciążenie organiczne): stężenie 4% - 15 min. 2% - 60 min. 
Rozporządzenie 648/2004/EC: zawiera 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, 
<5% soli EDTA, substancji zapachowych.
Środki ostrożności: 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Unikać uwalniania substancji do środowiska. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez długi czas. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. 
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
Zawiera: chlorek didecylodimetyloamonium, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę.


