Descosept AF kendő
Alkoholos gyors felület-fertőtlenítő kendő

FELÜLET

Aldehid– és fenol-mentes készítmény friss illattal
Kiterjedt hatásspektrum, beleértve a Noro-vírusokat
is
Jó bőrbarát tulajdonságú
dermatológiailag tesztelt
0482

Hatásspektrum

Készítmény típusa
A Descosept AF kendő egy munka kész, aldehidmentes gyors felület-fertőtlenítő kendő, mely etanol és
kvaterner-ammónium vegyületekre alapul.
A Descosept AF kendő kellemes, friss illattal rendelkezik, emellett megfelelően bőrbarát tulajdonságú. Az
aldehid-mentes összetételnek köszönhetően a felhasználás során szinte teljesen kizárhatóak az elszíneződések. Széleskörű vírusinaktiváló hatással, valamint Norovírusok elleni hatással is rendelkezik.
Hatékonyan bevethető minden olyan területen, ahol
gyors felületfertőtlenítésre van szükség, mint
Orvosi és fogorvosi praxisok (pl. vizsgálószékek,
kézi– és könyökdarabok)
Szemészeti praxisok és optikusok, az esetleges
vírusfertőzések megelőzésére;
Operációs tárgyak gyors fertőtlenítése, operációs
asztalok műtétek közötti fertőtlenítése;
Ágyvázak;
Szállítóeszközök, mint betegszállító autók, rohamkocsik, szemétszállító autók, szállítókosarak;
Általános berendezések, mint vizsgálóágyak, kötöző
kocsik, fürdőkádak és WC-csészék;
Ruházat, mint kötények, operációs cipők, gumikötények és fehérnemű.

Alkalmazási területek
MPG szerint: Alkoholálló, nem invazív orvostechnikai
eszközök gyors fertőtlenítése.
Biocid rendelet szerint: Orvosi épületek minden fajta
felületének fertőtlenítése és tisztítása.

baktericid (MRSA is);
tuberkolocid;
fungicid (C. albicans) / levurocid;
virucid ((HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-,
Vaccinia-/Influenza-/Nátha– és Noro-vírusok)

Adagolás / behatási idők
A behatási idők a Descosept AF átitató oldatra vonatkoznak (120 db 14 x 20 cm-es kendő átitatása 210 g
oldattal történik)
baktericid beleértve MRSA, DGHM/ÖGHMP/VAH szerint
vizsgálva
konc.
1 min. *
tuberkolocid (M. terrae)

konc.

1 min.

Aspergillus niger

konc.

30 min.

Hatékony minden burkos vírus ellen, beleértve a HBV/
HIV/BVDV/HCV/Vaccinia-/Influenza-vírusok (RKI ajánlás szerint korlátozottan virucid)
konc.

30 sec.

Rota-vírus

konc.

1 min.

Noro-vírus (FCV)

konc.

15 min.

* VAH-lista 5 perces oszlopában került feltüntetésre.

Összetétel
100 g oldat tartalmaz:
42,0 g etanol
0,05 g Didecildimetil-ammoniumklorid

Felhasználás
A felületeket és a tárgyakat teljesen nedvesítsük be és
töröljük át Descosept AF kendővel.
A Descosept AF kendő használatra kész, laponként
letéphető és gyorsan bevethető. Az adagolócsillagból
ferdén tépjünk le egy kendőt.
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Kémia - fizikai adatok
Kinézet:

tiszta, színtelen folyadék

pH-érték:

7,0 ± 1,0

Lobbanáspont:

25 C
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Szállítási formák
Kiszerelés

Környezetvédelmi információ

Gyűjtőcsom.

Cikkszám

120 darabos PE adagolódoboz (visszazárható)
1 x 120 lap

00.313.001

120 darabos utántöltő PE tasakban, adagolódobozhoz
12 x 120 lap

00.314.002

Speciális útmutató
Biocid készítmény! A fertőtlenítőszert körültekintően kell
használni. Használat előtt feltétlenül tekintse meg a használati útmutatót és a jelöléseket!
Gyúlékony. Az edényzetet gondosan zárva kell tartani. A
készítmény közelében tilos dohányozni! Szembe jutás
esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni, orvossal
konzultálni kell. Gyújtóforrástól távol kell tartani.

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett
készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása
garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég
a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN
ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanagement rendszerének.

Forgalomba hozatali információk
Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer listájára.
Felvéve az ÖGHMP aktuális fertőtlenítőszer listájára.
Felvéve az IHO virucid listájára (www.iho-virizudieliste.de).
Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.
Gyártja

Szakvélemények

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

A szakvélemények a Descosept AF átitató oldatra vonatkoznak:
Dr. Pitten, higiénikus, Gießen
Szakvélemény a felületfertőtlenítésről
irányelvek alapján. 2009.09.21.

a

DGHM/VAH

Dr. Suchomel, higiénikus, Wien

Forgalmazza
Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft
Engedélyek
OTH engedély: JÜ-1217-1/2012
OEK szakvélemény: 7805/357/2011
OKK-OKBI bejelentés: BT386001

Szakvélemény a felületfertőtlenítésről a ÖGHMP irányelvek alapján. 2009.10.28.
Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin
Szakvélemény
2009.09.22.

a

tuberkulocid

hatásspektrumról.

Dr. Steinmann, virológus, Bremen

Dr. Brill, biológus, Hamburg
Szakvélemény a Aspergillus niger elleni hatásspektrumról. 2009.06.12.
Dermatest, Münster
Szakorvosi, dermatológiai
teszt). 2000.05.26.

szakvélemény

(epikutan-

Konrad Hornschuch AG, Weißbach
Descosept AF alkalmazásának jóváhagyása mit Skai®
párnaanyagokhoz. 2005.08.09.

TI-2012/08

PIF-000069 06/10 alapján

Készült Dr. Schumacher GmbH

Szakvélemény az Adeno-vírus 2001.05.03., a Noro-vírus
(FCV) 2005.04.04., Vaccinia-vírusok 2005.12.12., BVDV
2005.12.12. inaktiváló hatásról.
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