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Wydajny koncentrat w płynie do czyszczenia i dezynfekcji instrumentów 
medycznych metodami zanurzania. Nie zawiera alkoholu i aldehydów. 

Sposób użycia 

Roztwór przygotowywać bezpośrednio przed użyciem, do odmierzonej ilości wody 
(patrz tabelka) dodać odpowiednią ilość koncentratu. Dezynfekowane narzędzia 

umieścić w taki sposób, aby wszystkie powierzchnie miału kontakt z roztworem 

środka dezynfekującego. Narzędzia muszą być całkowicie zanurzone i wypełnione 

płynem. Po dezynfekcji narzędzia dokładnie opłukać (do płukania końcowego 
zaleca się stosowanie wody destylowanej), wysuszyć, a następnie poddać 

sterylizacji. Roztwory robocze zachowują swoje właściwości przez tydzień. 

Zanieczyszczone substancjami organicznymi roztwory zaleca się wymieniać dwa - 
trzy razy w tygodniu, a najlepiej codziennie. Nie stosować po terminie ważności. 

Dezynfekcję przeprowadzać wyłącznie w zamkniętych pojemnikach. Podczas 

przygotowania roztworu roboczego, jak i podczas pracy z roztworem należy 
nakładać rękawice ochronne. Nie wolno skracać zalecanego czasu ekspozycji. 

Spektrum 

działania 

czas ekspozycji działanie dozowanie 

15 minut B, F 0,5% roztwór 

1 godzina  Tbc 2% roztwór 

5 minut HBV, HIV (lekkie zanieczyszczenie) 4% roztwór 

15 minut HBV, HIV (lekkie zanieczyszczenie) 2% roztwór 

15 minut HBV, HIV (mocne zanieczyszczenie) 4% roztwór 

30 minut HBV, HIV (mocne zanieczyszczenie) 2% roztwór 

5 minut  HCV 0,5% roztwór 

2 godziny Adenowirus 2% roztwór 

1 godzina Adenowirus 3% roztwór 
 

Skład chemiczny 
100 g preparatu zawiera 8,9 g alkiloaminy i 3,6 chlorku 

dialkilodimetyloamoniowego oraz substancje czyszczące 

Właściwości 

fizyczne 

Jasny, niebieski płyn o charakterystycznym zapachu. Gęstość (20°C): 1,0 g/ml 

(g/cm
3
) 

Wartość pH: Koncentrat: 12,5; 2% roztwór: 11,0 

Informacje 

toksykologiczne 
LD50 > 500 mg/kg (koncentrat) 

Znaki 

rejestrowane 
CE 1250, DGHM 

Termin 

przydatności 
48 miesięcy 

Środki 
zapobiegawcze 

R34: substancja drażniąca, S2: chronić przed dziećmi, S26: w przypadku 

zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o 
pomoc lekarską, S28: zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością 

wody, S37/39: nosić odpowiednie rękawice ochronne/okulary ? ochronę twarzy 

S46: w razie połknięcia natychmiast zasięgnij porady lekarza ? pokaż opakowanie 

lub etykietę 

Opakowania 
opakowanie butelka 1 L  butelka 2 L kanister 5 L kanister 10 L 

nr kat. producenta (handlowy) OD-061016 OD-061020  OD-061025 OD-061035 
 

 


