
• jó anyag kompatibilitású 

• endoszkópok fertőtlenítésére is alkalmazható

• kiváló tisztító hatású

PERFEKTAN® ENDO

A készítmény típusa

A Perfektan Endo nagy anyag kompatibilitású, 
aktív tisztítóerővel rendelkező fertőtlenítőszer. 
Aldehid- és fenolmentes tisztító- és fertőtlenítő-
szerként kiválóan alkalmas orvosi műszerek, 
eszközök, valamint endoszkópok fertőtlenítő 
előtisztítására.

 

Alkalmazási területek

Kiválóan alkalmas orvosi műszerek fertőtlení-

endoszkópok fertőtlenítésére. Használható 
ultrahangos kádakban is.

Felhasználás

A Perfektan Endo első használata előtt az esz-
közöket és kádakat alaposan meg kell tisztítani, 
hogy az esetleges szennyeződéseket eltávolítsuk 
(aldehid maradványok). Az eszközöket haszná-
lat után közvetlenül nyitott állapotban a munka 
kész oldatba kell helyezni úgy, hogy valamennyi 
fertőtleníteni kívánt felületet és járatot a készít-
mény benedvesítsen.  A behatási idő lejárta 
után, az eszközöket alaposan öblítse le ionmen-
tes vízzel.  Ismételje meg a folyamatot tiszta 
munka oldatban, majd szárítsa meg az eszközt. 
Használható ultrahangos kádakban is. A munka-
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virucid listán

0482

 
listázott

Wirkspektrum

eszközfertőtlenítés 
DGHM/VAH ajánlás szerint 

vírusinaktiváló 
HBV/HIV/HCV
(korlátozottan virucid)

Papova-Virus / SV40 

Adeno-Virus 

Tuberkulocid
(M. terrae)

bakterizid, 
levurozid
(magas szennyezettség)

RKI/DVV ajánlás szerint 

 Vaccinia-vírus 

 BVDV 

RKI/DVV 
ajánlás szerint 

RKI/DVV 
ajánlás szerint

(magas 
szennyezettség)

15 perc 

 3,0 % 

 2,0 % 

 2,0 % 

 2,0 %

30 perc 

 2,0 % 

 1,0 % 

 1,0 % 

 2,0 % 

 4,0 % 

 1,0 %

Hatásspektrum

JÓVÁHAGYTA

STORZ  |  WOLF  

OLYMPUS-WINTER & IBE

- Adeno-vírus inaktiváló 
- Papova-/polyoma-vírus inaktiváló 

EU-szabvány hatásspektrum

EN 1276 

EN 1650 
(c. albicans)

EN 13727 

EN 13624
(c. albicans) 

Fertőtlenítés 
ultrahangos kádban 

 5 perc 

 1,0 %

baktericid * 

yeasticid*  

baktericid*  

yeasticid*  

baktericid**,  yeasticid**

 5 perc 

 0,25 % 

 0,25 % 

 0,25 % 

 0,5 % 

 1,0 % 

60 perc 

 1,0 % 

 1,0 % 

 2,0 % 

 0,5 %

Behatási idők

Aldehid- és fenolmentes 
műszertisztító- és fertőtlenítőszer

oldat hőmérséklete ne lépje túl az 50 oC-ot.  
Látható szennyeződés esetén a munkaoldatot 
cseréljük ki. Alkalmazása nem javasolt larynge-
ális maszkoknál. 

Antimikrobiális spektrum

 - baktericid (MRSA)
 - yeasticid 
 - tuberkulocid
 - vírusinaktiváló hatású HBV/HIV/HCV/

 
(korlátozottan virucid RKI ajánlás szerint)
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Eszközfertőtlenítés



PERFEKTAN® ENDO
Aldehid- és fenolmentes műszertisztító- és fertőtlenítőszer

Adagolóeszközök

Speciális útmutató

Figyelem! Súlyos égési sérülést és szemkároso-
dást okoz. Nagyon mérgező a vízi élő világra, 
hosszan tartó károsodást okoz.  Védőkesztyű/
védőruha,/szemvédő/arcvédő használata köte-
lező. Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. 
Ne hánytassunk. Ha bőrre (vagy hajra) kerül: 
Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el 
kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni 
vízzel/zuhanyozás. Belégzés esetén: az érintett 
személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyu-
galmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen 
tudjon lélegezni. Szembe kerülés esetén: Több 
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen meg-
oldható. Az öblítés folytatása. Rosszullét esetén 
azonnal forduljon a toxikológiai központhoz, 
vagy szakorvoshoz. Kerülje a készítmény környe-
zetbe jutását.

Szakvélemények

Eszközfertőtlenítés

Összetétel Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termé-
kek modern, biztonságos és környezetkímélő 
eljárások mellett készülnek. A magas minőség-
ügyi szabványok betartása garantálja a termé-
kek állandó, kiváló minőségét. 

Forgalomba hozatali információk

Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer 
listájára. Felvéve az IHO virucid listájára.
Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglal-
taknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH 
Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher - Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

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

Adagolópumpa 5L-es kannához
Kannacsap, kannakulcs, automataadagoló

Prof. Dr. Schubert, higiénikus, Frankfurt/
Main: Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről 
a VAH/DGHM irányelvek szerint. 

Prof. Dr. Werner, higiénikus, Schwerin: 

Dr. Steinmann, virológus, Bremen:  
Szakvélemény az Adeno-Virren, Papova/
Polyoma-Virren, BVDV, Vaccinia-Virren vírus 
elleni hatásosságról.

Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről a 
VAH/DGHM irányelvek szerint. 
Szakértői jelentés a tuberkulocid hatékonyságról.
Szakértői jelentés a baktericid hatékonyságról. 
EN 1276 /EN 13624 szabvány.
Szakvélemény a yeasticid hatékonyságról. 
EN 1650/EN 13624 szabvány.

Prof. Dr. Trautmann, higiénikis, Ulm: 
Szakvélemény a baktericid/yeasticid hatékony-
ságról ultrahangos fürdőben.

Dr. Pitten, higiénikus, Gießen: 
Szakvélemény az oldat élettartalmáról.

Olympus-Winter & Ibe: 
Szakvélemény az anyagbarát tulajdonságról
endoszkópok esetén.

Vitalisklinik, Bad Hersfeld
Felhasználási referencia a Pauldrach med. GmbH 
által gyártott, teljesen automatizált „Unicleaner 
D 40“ fertőtlenítőkészülékben.

S. Bosse, Melsungen
A Perfektan Endo tisztító hatásának vizsgálata.

Richard Wolf GmbH
Szakvélemény az anyagbarát tulajdonságról 
endoszkópok esetén.

Fa.Philips Medizin Systeme GmbH
A Perfektan Endo alkalmazásának jóváhagyása 
Philips ultrahangos készülékekben.

BAM (Bundesanstalt für Materialforschung 
und prüfung), Berlin
Beszámoló a Henkel DG 3 típusú készülék segít-
ségével előállított munka kész fertőtlenítőszer 
oldatról. 

Fa. Storz: Szakvélemény endoszkópos kompa-
tibilitási vizsgálatokról.

100 g termék tartalmaz:

3,75 g Cocospropylene-diamin-guanidinium-
diacetate
5,63 g Didecyloxethylmethylammoniumprop-
ionate
Egyéb összetevők: nem-ionos felületaktív anya-
gok 5-15%, illatanyag.
A készítményben lévő tenzidek biológiai úton 
lebomlanak.

. 

Fizikai-kémiai jellemzők

Külső:                     tiszta, zöld színű folyadék
pH-érték:                 8,5-9,5
Sűrűség:                  kb. 1,005 g/ml

Szállítási formák

Kiszerelés  gyűjtőcsomagolás

12x1 L

6x2 L

3x5 L

A Dr. Schumacher GmbH a DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerinti 
tanúsítvánnyal és validált környezetvédelmi menedzsment 
rendszerrel rendelkezik (az EMAS szerint).
Az IHO, a VCI, a BAH, a DGSV és a DGKH tagja.


