Descosept AF
Alkoholos
gyors
fertőtlenítőszer

felület-

Kiterjedt hatásspektrum, beleértve a Norovírusokat is
Jó bőrbarát tulajdonságú

FELÜLET

Aldehid– és fenol-mentes készítmény friss
illattal

Habosítható

dermatológiailag tesztelt
0482
permetezzük, és így vigyük fel a felületre a teljes nedvesítésig.

Készítmény típusa
A Descosept AF egy munka kész, aldehid-mentes
gyors felület-fertőtlenítőszer, mely etanol és kvaternerammónium vegyületekre alapul.
A Descosept AF kellemes, friss illattal rendelkezik,
emellett meglelően bőrbarát tulajdonságú. Az aldehidmentes összetételnek köszönhetően a felhasználás során szinte teljesen kizárhatóak az elszíneződések. Széleskörű vírusinaktiváló hatással, valamint Noro-vírusok
elleni hatással is rendelkezik.
Hatékonyan bevethető minden olyan területen, ahol
gyors felületfertőtlenítésre van szükség, mint
Orvosi és fogorvosi praxisok (pl. vizsgálószékek,
kézi– és könyökdarabok,stb...)

A Descosept AF nem képez filmet a felületen.

Hatásspektrum
A Descosept AF:
baktericid (MRSA is);
tuberkolocid;
levuricid;
virucid ((HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-,
Vaccinia-/Influenza-/Nátha– és Noro-vírusok)

Adagolás / behatási idők

Szemészeti praxisok és optikusok, az esetleges
vírusfertőzések megelőzésére;

baktericid beleértve MRSA,
ÖGHMP/VAH szerint vizsgálva

Operációs tárgyak gyors fertőtlenítése, operációs
asztalok műtétek közötti fertőtlenítése;

tuberkolocid (M. terrae)

konc.

1 min.

Aspergillus niger

konc.

30 min.

Ágyvázak, matracok, takarók, párnák;
Szállítóeszközök, mint betegszállító autók, rohamkocsik, szemétszállító autók, szállítókosarak;

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

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. Kimondottan
ajánlott nehezen hozzáférhető helyeken való alkalmazásra.

levurocid DGHM/
konc. 1 min. *

konc.

30 sec.

Rota-vírus

konc.

1 min.

Noro-vírus

konc.

5 min.

* VAH-lista 5 perces oszlopában került feltüntetésre.

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

Kémia - fizikai adatok

Felhasználás
A felületeket a teljes nedvesítésig, kb. 30 cm-ről permetezzük be, majd a behatási időt követően egyszer használatos kendővel a felületet töröljük át.

Kinézet:

tiszta, színtelen folyadék

pH-érték:

7,0 ± 1,0

Lobbanáspont:

25 C

Annak érdekében, hogy a Descosept AF alkoholtartalmának köszönhetően a helyiség levegőjének terhelését
elkerüljük, a készítményt egyszer használatos kendőre,
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Descosept AF
Alkoholos gyors felület-fertőtlenítőszer

Szállítási formák
Kiszerelés

Konrad Hornschuch AG, Weißbach

Gyűjtőcsomagolás Cikkszám

250 ml-es levegőpumpás PE flakon

Bergé & Co. GmbH, Versmold

25 x 250 ml

00.311.0025

1 L PE flakon

12 x 1 L

00.311.010

5 L PE kanna

1x5L

00.311.050

Adagolóeszközök
Habosító szórófej 1 L-es flakonhoz ()
Normál permetezőfej 1 L-es flakonhoz ()

Kannacsap, kannakulcs

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. Gőzét ne lélegezzük be. A kihozatal 50
ml/m2. Csak jól szellőztetett helyen használjuk. A kihozatal esetén ne lépjük túl a 100 ml/m2 alapterület értéket.
Gyermekektől elzárva tartandó.

Szakvélemények

jóváhagyása

MM-

Dr. Brill, higiénikus, Hamburg
A Descosept AF mikrobiológiai stabilitásának vizsgálat
Desco Wipes rendszerben. A Desco Wipes DT kendőanyag fertőtlenítő hatásának vizsgálata Descosept AFfel való impregnálás során. A Descosept AF mikrobiológiai stabilitásának vizsgálat Eco Wipes rendszerben.

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-viruzidieliste.de).
Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.

Dr. Pitten, higiénikus, Gießen
Szakvélemény a felületfertőtlenítésről
irányelvek alapján.

a

DGHM/VAH

Gyártja
Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország
Forgalmazza

Dr. Suchomel, higiénikus, Wien
Szakvélemény a felületfertőtlenítésről a ÖGHMP irányelvek alapján.
PIF-000064 09/11 alapján

Descosept AF alkalmazásának
fertőtlenítőszönyegekhez.

Környezetvédelmi információ

Adagolópumpa 5 L-es flakonhoz (00.906.000)

Dr. Steinmann, virológus, Bremen
Szakvélemény Adeno-, Vakzinia-vírusok, BVDV inaktiváló
hatásról.

Dr. Schumacher — Sz&T Magyarország Kft
Engedélyek
OTH engedély: JÜ-1226-1/2012
OEK szakvélemény: 7805/356/2011
OÉTI engedély: 5672/OÉTI
OKK-OKBI bejelentés: BT386005

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin
Szakvélemény a tuberkulocid hatásspektrumról.
Szakvélemény a Noro-Viren (MNV) elleni hatásspektrumról az EN 14476 szabvány szerint.
Dr. Voss, Dermatest, Münster
Szakorvosi,
teszt).

dermatológiai

szakvélemény

(epikutan-

TI-2012/08

Készült Dr. Schumacher GmbH

Descosept AF alkalmazásának jóváhagyása mit Skai®
párnaanyagokhoz.
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