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Koncentrat do dezynfekcji narzędzi
Rodzaj zastosowania: Koncentrat do ręcznego mycia i dezynfekcji instrumentów ogólnych i chirurgicznych przez zanurzenie w roztworze. Odpowiedni także do zastoso-
wania w myjkach ultradźwiękowych w temperaturze pokojowej. Nieodpowiedni do dezynfekcji końcowej pół-krytycznych i krytycznych produktów medycznych!
Instrukcja użytkowania: Rozcieńczyć koncentrat w ciepłej wodzie o temperaturze od 10°C do 30°C (o jakości przynajmniej wody pitnej) (należy użyć 
butelki dozującej lub innych dozowników). W przypadku mocnych zanieczyszczeń najpierw wyczyścić instrumenty mechanicznie. Wyczyszczone in-
strumenty w stanie otwartym należy włożyć do roztworu użytkowego. Wszystkie powierzchnie i zagłębienia przeznaczone do dezynfekcji muszą 
być całkowicie zanurzone w roztworze. W zależności od stopnia zabrudzenia należy wymieniać roztwór roboczy (zalecenie RKI: przynajmniej 
raz na dzień roboczy). Po czasie dezynfekcji należy dokładnie spłukać instrumenty, najlepiej wodą zdemineralizowaną, a następnie osuszyć. 
Nie mieszać ze środkami czyszczącymi lub innymi środkami dezynfekcyjnymi! Należy przestrzegać wytycznych producentów instrumentów 
w sprawie obróbki. Pół-krytyczne produkty medyczne należy w celu dezynfekcji końcowej poddać obróbce odpowiednim środkiem de-
zynfekcyjnym i wysterylizować. Bardzo dobra tolerancja ze wszystkimi dostępnymi materiałami instrumentów (np. stale szlachetne, stale, 
gumy, wiertła z powłoką diamentową, różne materiały sztuczne, np. PMM, POM, EDPM). W razie potrzeby udostępniamy na żądanie pełne 
informacje na temat stabilności materiałów. W przypadku zastosowania nowych materiałów należy jednak mimo to najpierw sprawdzić 
tolerancję materiałową. Roztwór użytkowy można utylizować do ścieków. Należy możliwie dokładnie przestrzegać i nie zmniejszać dozo-
wanych ilości i czasów ekspozycji. Ze względu na ochronę środowiska i tolerancję materiałów należy także unikać przedawkowania. Tylko 
dla profesjonalnych użytkowników. Odpowiednie do stosowania w gabinetach (stomatologicznych), klinikach, domach spokojnej starości, 
placówkach opiekuńczych i ratowniczych, a także usługi pogotowia ratunkowego, a także gabinety pedicure, kosmetyczne i studia tatuażu.
Czas oddziaływania: Bakterie zgodnie z normami EN 13727, EN 14561 oraz wymogami Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej VAH z 
wysokim obciążeniem:  1,5% 15min, 1,0% 60min ; Candida albicans zgodnie z normami EN 13624, EN 14562 oraz wymogami Niemieckiego Stowar-
zyszenia Higieny Stosowanej VAH przy wysokim obciążeniu: 1,5% 15min, 1,0% 60min; Bakterie i Candida albicans w kąpieli ultradźwiękowej zgodnie z EN 
14561 i EN 14562 (wysokie obciążenie): 1,0% 5min. „Ograniczone wirusobójcze” (wirusy osłonkowe, np. HBV, HIV, HCV) według DVV/RKI, EN 14476 i EN 17111 (wysokie 
obciążenie): 1,5% 15 min. Działanie na poliomawirusy SV 40 zgodnie z EN 14476 (niskie obciążenie): 4,0% 60 min. TbB i mykobakterie (M. terrae i M. avium) według EN 
14348 i EN 14563 (niskie obciążenie): 4,0% 30 min, 3,0% 60 min
Wskazówki bezpieczeństwa: H 302 Działa szkodliwie po połknięciu. H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H 410 Działa bardzo toksycznie 
na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia 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 [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i jeśli można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem. Utylizacja zawartości / pojemnika zgodnie miejscowymi / regionalnymi / krajowymi /międzynarodowymi przepisami. Zawiera chlorek didecylodimety-
loamoniowy; N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diaminę. Składniki zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE: Rozporządzenie 648/2004/WE: Zawiera 5-15%  
niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych,  <5% soli EDTA, substancje zapachowe. Wskazówki dotyczące 
incydentów: Użytkownik/pacjent zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich poważnych incydentów związanych z wyrobem producentowi i właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym użytkownik/pacjent ma siedzibę/jest zamieszkały.
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