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friss illat

A készítmény típusa

Antimikrobiális spektrum

Összetétel

A Descosept AF® felületfertőtlenítőszer etanol
és kvaterner ammónium vegyület alapú, aldehidmentes készítmény, amely gyors felületfertőtlenítést tesz lehetővé.
A Descosept AF® a kiváló tisztító hatása mellett,
kellemes friss illattal rendelkezik. Széleskörű vírusinaktiváló hatással bír, beleértve a Norovírusok elleni hatást is.
A Descosept AF® hatékonyan bevethető minden olyan területen, ahol gyors felületfertőtlenítésre van szükség, mint például:
- ipari konyhák területén
- betegközpontú felületek esetén, mint pl. éjjeliszekrények, vizsgálóágyak, betegágyak és fogorvosi székek
- közlekedési eszközök, betegszállító autók, rohamkocsik fertőtlenítésére
- általános alkohol-rezisztens bútorok, mint pl.
kötöző kocsik, fürdőkádak, WC-ülőkék és szállítókosarak
- OP-cipők és gumi kötények kezelésére
- alkoholálló gyógyászati eszközök, például lázmérők, vérnyomásmérő készülékek és mandzsetták, vénás érleszorítók esetén

- baktericid (MRSA)
- fungicid
- tuberkulocid
- szelektív virucid (HBV/HIV/HCV, BVDV,
Rota-/Adeno-/Vaccinia-/Influenza-/Noro-vírus)

100 g termék biocid hatóanyag tartalma:
42,0 g etanol,
0,05 g didecil-dimetil-ammonium-klorid
Egyéb összetevők: víz.

Alkalmazási területek
Ipari konyhák felületeinek gyors fertőtlenítésére,
hatékony tisztítására.
Medical Devices Act szerint (MPG):
Alkoholálló, noninvazív orvostechnikai eszközök gyors fertőtlenítése.
Biocid rendelet szerint (BPR):
Orvosi épületek minden fajta felületének fertőtlenítése és tisztítása. Kimondottan ajánlott nehezen hozzáférhető helyeken való alkalmazásra.

Antimikrobiális tulajdonságok

30 mp

1 perc

2 perc

5 perc 30 perc

Baktériumok, Gombák

•
•**

mechanikus, magas
szennyezettség
felületfertőtlenítés
(baktericid, yeasticid)*

VAH

nem mechanikus,
alacsony
szennyezettség
nem mechanikus,
magas
szennyezettség

•**

javasolt felületfertőtlenítés
(4-Felder-Teszt, baktericid,
yeasticid)*

EN 16615

mechanikus,
magas
szennyezettség

•

javasolt felületfertőtlenítés
(tuberkulocid)*

VAH

nem mechanikus,
alacsony
szennyezettség

•

tuberkulocid (M. terrae)*

EN 14348

alacsony
szennyezettség

fungicid
(Aspergillus brasiliensis)

DGHM

alacsony
szennyezettség

•
•

Vírusok
minden burkos vírus ellen
(részlegesen vírusölő)

RKI/DVV

HBV/HIV/HCV

Norovírus ellen (MNV)

EN 14476

alacsony
szennyezettség

RKI/DVV

szennyezettség
mellett és anélkül

RKI/DVV

szennyezettség
mellett és anélkül

Rotavírus ellen
Adenovírus

•
•
•
•

* beleértve 2 fázis Stage 1- és 2. fázis Stage 2 teszteket (kvantitatív szuszpenziós tesztek és gyakorlati csírát hordozó tesztek)
** VAH- lista 5 perces oszlopában
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Dr. Schumacher

Gyors felületfertőtlenítő szer

DESCOSEPT AF®
Aldehidmentes, alkoholos gyors felületfertőtlenítő szer
További EN szerinti vizsgálatok

30 mp

•

EN 1040
EN 1276
baktericid
EN 13727
EN 13697

alacsony szennyezettség
alacsony szennyezettség

yeasticid (Candida albicans)

EN 13624
EN 13697

•

magas szennyezettség
alacsony szennyezettség

•

EN 1275
EN 1650

1 perc

alacsony szennyezettség
alacsony szennyezettség
magas szennyezettség
alacsony szennyezettség

Felhasználás
A Descosept AF® alkalmazható permetezéssel
vagy törlőkendővel történő felületfertőtlenítésre. A behatási idő alatt a felületet nedvesen
kell tartani.
Felületfertőtlenítés törléssel (ajánlott eljárás):
A készítményt hígítatlan formában a szórófejes
adagolóból kb. 30 cm távolságból permetezzük a kezelendő felületre. Ezt követően egyszer használatos törlőkendővel töröljük át úgy,
hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd
hagyjuk hatni az előírt behatási ideig.
A permetezéssel történő felületfertőtlenítés
csak a nehezen hozzáférhető felületek esetében megengedett.
Felületfertőtlenítő törlőkendő-adagolórendszer alkalmazása esetén:
A Descosept AF® kifejezetten alkalmas a vlies
(nem szőtt) törlőkendő-adagolórendszerek
esetében a száraz kendőtekercs impregnálására. A OneSytem PLUS és BASIC törlőkendőadagolórendszer használata esetén a fertőtlenítő hatékonyságát és felhasználhatóságát
megőrzi legfeljebb 42 napig, a DESCO/ECO
WIPES törlőkendő-adagolórendszer alkalmazása estén a felhasználhatósági ideje maximum 28 nap.

•
•
•
•
•
•
•

Adagolópumpa 5 L-es flakonhoz.
Kannacsap, kannakulcs.

Speciális útmutató

1 L PE flakon

12 x 1 L

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Gyermekektől
elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás. Az edény szorosan lezárva tartandó. A gőz belélegzése tilos.
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Belélegzés esetén, a sérültet friss levegőre vinni. Panaszoknál orvosi
kezelést biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén, a bőrt vízzel és szappannal le kell mosni.
Szembe kerülés esetén, azonnal sok vízzel, a
szemhéj alatt is, legalább 15 percig öblögetni.
Tartós szemizgatásnál szakorvost kell felkeresni. Lenyelés esetén, a hányást nem szabad
megindítani. Azonnal orvossal kell konzultálni.
Arról az orvosnak kell dönteni, hogy hányingert ki kell-e váltani vagy nem.
A gőzök levegővel robbanásképes keveréket
képezhetnek. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel
keverni tilos! A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről – a padozat kivételével – alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! 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 tartalom/edény
elhelyezése hulladékként: a helyi/országos
előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

5 L PE kanna

3x5L

Szakvélemények

Fizikai-kémiai jellemzők

Külső: tiszta, színtelen folyadék
pH-érték: 7,0 ± 1,0; Lobbanáspont: 25 oC

Szállítási formák
Kiszerelés
250 ml PE flakon

Gyűjtőcsomagolás
25 x 250 ml

Adagolóeszközök
Habosító szórófej 1 L-es flakonhoz.
Normál permetezőfej 1 L-es flakonhoz.

Prof. Dr. H.-P. Werner, higiénikus, Schwerin:
- Szakértői vélemény a felületfertőtlenítésről
a VAH irányelvek és az EN 16615 szerint.
- Szakértői vélemény az EN 13697 szabvány
szerinti felületfertőtlenítésről.

Fertőtlenítőszer, óvatosan használja! Mindig olvassa el a címkét a használat előtt.

- Szakértői vélemény a baktericid és yeasticid
elleni hatékonyságról az EN 13727/EN 13624
/EN 1276/EN1650/EN 1040 /EN 1275 szabványok szerint.
- Szakértői vélemény a tuberkulocid elleni hatékonyságról az EN 14348 szabvány szerint.
- Szakértői vélemény a Norovírus (MNV) elleni
hatékonyságról az EN 14476 szerint.
- Felületfertőtlenítés a OneSystem Plus és
OneSystem Basic törlőkendő-adagolórendszerek alkalmazása esetén az EN 16615 szabvány szerint.
- Fertőtlenítő hatékonysága (4-Felder-Teszt)
és felhasználhatósága az Eco Wipes és Desco
Wipes törlőkendő-adagolórendszerek használata esetén.
PD Dr. F.-A. Pitten, higiénikus, Giessen:
- Szakértői vélemény a felületfertőtlenítésről
a VAH iránymutatások alapján.
- Szakértői vélemény a tuberkulocid elleni hatékonyságról az EN 14348 szabvány szerint.
Dr. M. Suchomel, higiénikus, Bécs:
Szakértői vélemény a felületfertőtlenítésről
a VAH iránymutatások alapján.
Dr. J. Steinmann, virológus, Bremen:
- Szakértői vélemény a Vaccinia vírus elleni
hatékonyságról az RKI/DVV iránymutatás szerint.
- Szakértői vélemény a BVDV virucid hatékonyságról az RKI/DVV iránymutatás szerint.
- Szakértői vélemény a Rota vírus elleni hatékonyságról az RKI/DVV iránymutatás szerint.
- Szakértői vélemény az Adeno vírus elleni
hatékonyságról az RKI/DVV iránymutatás szerint.
Dr. H. Brill, higiénikus, Hamburg:
Szakértői vélemény a fungicid aktivitásról
DGHM irányelvek alapján.

Környezetvédelmi információ
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.

Forgalomba hozatali információk

Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer
listájára. Felvéve az ÖGHMP aktuális fertőtlenítőszer listájára. Felvéve az IHO virucid listájára
(www.iho-viruzidieliste.de). Regisztrált biocid
termék. BAuAReg.-Nr.: N-20337. Megfelel az
EU 93/42/EGK irányelvében foglaltaknak. Professzionális és lakossági felhasználásra.

Gyártja
Dr. Schumacher GmbH; Malsfeld, Németország

Forgalmazza
Dr. Schumacher - Sz&T Magyarország Kft.

Engedélyek
OTH engedély: engedélyköteles
OKBI bejelentés: bejelentés köteles
OGYÉI bejelentés: OGYÉI bejelentés köteles

