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Fertőtlenítő törlőkendő

DESCOSEPT AF
felületfertőtlenítő kendő
Alkoholos gyors felületfertőtlenítő
törlőkendő

0482

• Univerzális, kényelmes és gyors alkalmazás a praktikus adagolódobozzal
• Alapos, gyors hatékonyság
• Különösen ajánlott kisebb felületetek fertőtlenítésére

A készítmény típusa
A Descosept AF kendő használatra kész felületfertőtlenítő törlőkendő, mely mindenféle alkoholálló orvostechnikai eszköz fertőtlenítésére és
tisztítására alkalmazható. Hatékonyan bevethető
minden olyan területen, ahol gyors felületfertőtlenítésre van szükség. Kisebb felületek gyors
fertőtlenítésére és tisztítására kiváló. A praktikus
visszazárható adagolódoboz biztosítja az egyszerű
használatot.

Készült a Dr. Schmumacher GmbH DE 10/2017 alapján n TI-2018/05

Alkalmazási területek
Medical Devices Act (MPG) szerint: Non-invazív,
alkoholálló berendezések, orvostechnikai eszközök
gyors tisztítására, fertőtlenítése.
Biocidal Product Regulation (BPR): Mindenfajta
alkoholálló orvosi eszköz és felület tisztítására és
fertőtlenítésére.
Antimikrobiális spektrum:
• baktericid (MRSA)
• fungicid
• tuberkulocid
• szelektív virucid (HBV/HIV/HCV/BVDV,Rota-/
Adeno-/Vaccinia- /Inﬂuenza-/Noro-vírus)
Összetétel:
100 g termék hatóanyag tartalma: 42 g etanol,
0,05 g didecildimetil-ammóniumklorid
Egyéb összetevők: víz.
Szakvélemények
Termékeinket teljes körűen értékeljük.
Kérése esetén szívesen tájékoztatjuk.
Speciális útmutató
Tűzveszélyes szilárd anyag. Orvosi tanácsadás
esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró
felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyúj-
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Antimikrobiális tulajdonságok
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Antimikrobiális hatásspektrum és behatási idők

Baktériumok és gombák
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Noro-vírus (MNV)
(Aspergillus brasiliensis)

alacsony
EN 1650
EN 14476szennyezettség
Beleértve HBV/
** alacsony
HIV/HCV
szennyezettség
EN 13624 magas
Alacsony és nagy
szennyezettség

EN 14476 terhelés esetén
EN 13697 alacsony
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* beleértve a 2. fázis Stage 1- és 2. fázis Stage 2 teszteket (kvantitatív szuszpenziós vizsgálatok és
gyakorlati csírát hordozó tesztek).

Dr. Schumacher

Fertőtlenítő törlőkendő

DESCOSEPT AF
felületfertőtlenítő kendő
tóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az
edény szorosan lezárva tartandó. A gőz belélegzése tilos. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző
helyiségben használható. SZEMBE KERÜLÉS
esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása,
ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a
helyi / országos előírásoknak (meghatározandó)
megfelelően. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel
keverni tilos! Magas gőzkoncentráció belélegzése
kábítószerszerű eﬀektust okozhat. Csak jól szellőztetett helyen használható. A hatásidő letelte
után a készítmény maradványainak leöblítéstől
nyílt felületek esetében akkor lehet eltekinteni,
amennyiben a fertőtlenítő fázist egy alapos tisztítás előzi meg és a készítményt hagyjuk a kezelt
felületre száradni. Rendeltetésének megfelelően,
a használati utasítás szerint alkalmazzuk. Élelmiszerekkel közvetlenül nem érintkezhet.
A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell
arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek
érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek.
A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől
elkülönítve kell tárolni. A termékkel szennyezett
élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra
nem használhatók fel.
A csomagolás felbontása után eltarthatósági időtartam: 3 hónap
Szállítási formák
Kiszerelési egység
Szállítási egység
adagoló doboz
12
(120 db kendő, 14x20 cm)
utántöltő tasak
12
(120 db kendő, 14×20 cm)
Gyártja
Dr. Schumacher GmbH. Malsfeld, Németország
Forgalmazza
Dr Schumacher – Sz&T Magyarország Kft.

