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 Descoton Forte 
 Kézi endoszkóp- és műszer-
fertőtlenítőszer 
• RKI ajánlás szerint virucid 

• Anyagbarát—endoszkópokhoz használható 

• RKI listázott, IfSG szerint járvány esetén 

fertőtlenítésre használható 

• Fenol-mentes 

• Jó tisztító erővel rendelkezik 

0482 

Készítmény típusa 

A Descoton Forte egy nagy hatékonyságú, széles ví-

rusölő tulajdonságú folyékony koncentrátum, mely min-

denfajta műtéti eszköz és endoszkópok tisztítására és 

fertőtlenítésére használható. 

A Descoton Forte a hatóanyag-összetételének köszön-

hetően széleskörű hatásspektrummal rendelkezik a le-

hetőség szerinti legalacsonyabb koncentráció mellett, 

anélkül, hogy a felhasználónál szagterhelés lépne fel. 

A lehető leghatékonyabb korrózió gátló adaléknak kö-

szönhetően magas anyagbarát tulajdonsággal rendelke-

zik. A Descoton Forte kiváló tisztítóerejének köszön-

hetően lehetőség van a fertőtlenítés mellett egy fázis-

ban történő tisztításra is, mellyel hatékonyan elkerülhe-

tő a fehérje lerakódás. 

Anyagkímélő, aktív tisztítóerővel rendelkező, egy telje-

sen új szinergikus segédanyagelvre épülő eszköz-

fertőtlenítőszer, mely új mércét állít az eszköz-

fertőtlenítőszerek között. A termék egyedülálló módon 

teljesíti a felhasználók minden olyan igényét, amelyről 

már régóta áhítoztak. A személyvédelem szem előtt 

tartásával lehetőség van előtisztítás nélküli fertőtlení-

tésre. 

Alkalmazási területek 

Gyors fertőtlenítés melletti egyidejű tisztítás. 

A Descoton Forte kiválóan alkalmas mindenfajta sebé-

szeti eszköz fertőtlenítésére, beleértve mikro sebészeti 

eszközöket, aneszteziológiai anyagokat és minden más 

gumiból, üvegből, porcelánból és fémből készült eszkö-

zöket. 

Kiválóan használható merev és flexibilis endoszkópok-

hoz. 

Felhasználás 

Az eszközöket használat után közvetlenül nyitott álla-

potban a munka kész oldatba kell helyezni. Valamennyi 

fertőtleníteni kívánt felületet és járatot az oldatnak tel-

jesen be kell nedvesítenie. A behatási időt követően az 

eszközöket alaposan el kell mosni és meg kel szárítani. 

Az oldatot telítettség esetén ki kell cserélni. Cirkulációs 

eljárások esetén is használható. A zsanérokat 

Silikonspray-vel vagy Spezial Ölspray-vel ápoljuk. 

 

Javaslat: Erős szennyeződés esetén Instru Plus 
vagy Desco Cleaner előtisztító szer alkalmazható. A 

Desco Cleaner alkalmazása esetén az oldat megőr-

zési ideje egy napra csökken. 

Hatásspektrum 

A Descoton Forte: 

− baktericid (MRSA is); 

− tuberkolocid; 

− levurocid; 

− Virucid RKI szerint: (HBV/HIV, HAV, BVDV, 

Vaccinia-, Adeno-, Polio-, Papova-/Polyoma-

vírusok 

− sporocid; 

Behatási idők 

Baktericid (TBC/MRSA), levurocid VAH/DGHM 

szerint 

magas terhelés esetén 2% 1 óra 

Gyors fertőtlenítés 3% 15 min 

Sporocid 3% 12 óra 

Hatékony minden burkos vírus ellen, beleértve 

HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia-/Influenza-/Nátha-

vírusokat is (RKI ajánlás szerint korlátozottan virucid) 

 1% 15 min. 

 

HCV/BVDV 0,5% 5 min. 

HAV 6% 2 óra 

Adeno-vírus 1% 30 min. 

 2% 15 min. 

Papova-/Polyoma-vírus 1% 1 óra 

Polio-vírus 2% 1 óra 

 4% 30 min 

RKI szerint virucid 2% 1 óra 

 4% 30 min. 

Fertőtlenítés járvány esetén RKI szerint 

Hatásterület A /baktériumok, gombák 

 3% 2 óra 

 5% 1 óra 

JÓVÁHAGYTA 

PENTAX, STORZ, WOLF 

OLYMPUS-WINTER & IBE 

Tesztelve / ajánlva 
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 Descoton Forte 
 Kézi endoszkóp- és műszer-fertőtlenítőszer 

Összetétel 

100 g termék tartalmaz: 

7,6 g metanál 

4,5 g ethandial 

5-15 % nem ionos tenzid, illat– és színezőanyag 

A termékben található tenzidek biológiai úton lebomla-

nak. 

Kémiai-fizikai adatok 

Kinézet:  tiszta, zöld folyadék 

pH-érték: kb. 4,0 ± 0,5 

Szállítási formák 

Kiszerelés Gyűjtőcsom. Cikkszám 

1 L PE adagolóflakon 12 x 1 L 00.101.010 

2 L PE flakon 6 x 2 L 00.101.020 

5 L PE kanna 1 x 5 L 00.101.050 

Adagolóeszközök 

Adagolóflakon 

Adagolópumpa 5 L-es kannához (00.906.000) 

Kannacsap, kannakulcs, adagolóautomata 

Speciális útmutató 

    Biocid készítmény! A fertőtlenítőszert körültekintően kell                 

használni. Használat előtt feltétlenül tekintse át a haszná-

lati útmutatót és a jelöléseket! Belélegzés, lenyelés és 

bőrrel való érintkezés esetén egészségkárosodást okoz-

hat. Bőr és légzőszervi irritációt okozhat. Karcinogén ha-

tású lehet. Komoly szemkárosodást okozhat. Belélegzés 

esetén érzékenységet okozhat. Gőzeit ne lélegezzük be. 

Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell 

mosni, orvossal konzultálni kell. A termék maradékát és 

az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. 

Használat során kötényt, védőkesztyűt, védőszemüveget/

álarcot kell használni. Baleset vagy rosszullét esetén or-

vost kell hívni, a címkét mutassuk meg. 

Szakvélemények 

Prof. Dr. Werner, higiénikus, Schwerin 

Szakvélemény az eszköz-fertőtlenítésről a VAH/DGHM-

irányelvek szerint. 

Szakvélemény a tuberkolocid (M. terrae) hatásspekt-

rumról EN14563 szerint. 

Szakvélemény a tuberkolocid (M. terrae) hatásspekt-

rumról EN14348 szerint. 

Szakvélemény a tuberkolocid (M. terrae) hatásspekt-

rumról RKI listába való felvétel alapján § 18 IfSG sze-

rint 

Prof. Dr. Schubert, higiénikus, Frankfurt/Main 

Szakvélemény a virucid hatásról: Hepatitis-B-vírus, 

Hepatitis-A-vírus, Polio-vírus, Vaccinia-vírus, Adeno-

vírus, Papova- /Polyoma-vírun, BVDV. 

  

Dr. Färber,higiénikus, Gießen 

Szakvélemény az oldat élettartamáról. 

Szakvélemény a sporocid hatásspektrumról. 

Dr. Voß, Dermatest, Münster 

Dermatológiai szakvélemény (epikutan-teszt). 

Dr. Memmert, biológus, Basel 

Szakvélemény a biológiai lebomlásról. 

Olympus-Winter & Ibe, Hamburg 

Jóváhagyás a műszerkehez és endoszkópokhoz való 

alkalmazhatóságról. 

Pentax GmbH, Hamburg 

Jóváhagyás a endoszkópokhoz való alkalmazhatóság-

ról. 

Karl Storz GmbH & Co.,, Tuttlingen 

Jóváhagyás a műszerkehez és endoszkópokhoz való 

alkalmazhatóságról. 

S. Bosse, Melsungen 

Tisztítóhatás vizsgálata 

PARI GmbH, München 

Jóváhagyás ködképzőkhöz és aerosol gyártóknak. 

Richard Wolf GmbH 

Jóváhagyás a műszerkehez és endoszkópokhoz való 

alkalmazhatóságról. 

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Tuttlingen 

Jóváhagyás centrifugákban való alkalmazhatóságról. 

EnviteC/Honeywell GmbH, Wismar 

Descoton Forte használatának jóváhagyása újrasterili-

zálható SpO2-szondákhoz (SoftTip® plus, SoftTip®, 

MultiSoft®). 

 

Környezetvédelmi információ 

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek mo-

dern, 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 ta-

núsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környe-

zetmanagement rendszerének. 

Forgalomba hozatali információk 

Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer listájára. 

Felvéve az IHO virucid listájára (www.iho-vurizidie-

liste.de). 

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak. 

Gyártja 

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország 

Forgalmazza 

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft 

Engedélyek 

OTH engedély: nem engedélyköteles 

OKK-OKBI bejelentés: BT386009 
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