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 Thermoton® BG 
Kemotermikus eszközfertőtlenítő szer 

klórmentes 

glioxál-mentes 

különösen anyagkímélő 

glioxál-, klór– és foszfát mentes 

mindenfaja termolabilis eszközhöz is használható 

 

0482 

Készítmény típusa 

A Thermoton® BG egy nagytöménységű folyékony 

koncentrátum, mely kombinált gépi fertőtlenítésre és 

tisztításra használható tenzid elegy alapú készítmény. 

A Thermoton® BG-t 60 °C-on elvégzett kemotermikus 

fertőtlenítésre fejlesztették ki. A Thermoton® BG egye-

dülálló módon teljesít minden olyan követelményt, amit 

a felhasználók hosszú idő óta elvártak. Mivel a termék 

különösen anyagbarát összetevőket tartalmaz, pl. a 

tömítéseket és más érzékeny anyagokat nem támadja 

meg, így semlegesítő eljárásra nincs szükség. 

A Thermoton® BG lehetővé teszi a fertőtlenítést és 

tisztítást egy munkafázisban. A száradási folyamat elő-

segítése érdekében javasolt Thermoton® Clear vagy 

Thermoton® NK hozzáadagolása. Erősebb szennyező-

dés esetén Thermoton® Cleaner és Thermoton® NK 

kombinált alkalmazása javasolt. 

A Thermoton® BG korrózió gátló adalékot tartalmaz és 

glioxál-, klór-, foszfát- és fenol mentes. Ezen kívül a 60 

°C-on tapasztalható szükségtelen anyagfáradások elke-

rülése érdekében a Thermoton® BG nem tartalmaz 

sem savakat, sem alkálikat. 

Alkalmazási területek 

Egyfázisú fertőtlenítés és tisztítás. 

A Thermoton® BG mindenfajta műtéti eszköz fertőtle-

nítéséhez használható, beleértve a termo labilis eszkö-

zöket is, mint aneszteziológiai eszközök, OP-cipők, vala-

mint minden tisztító és fertőtlenítő automatában alkal-

mazható. 

Felhasználás 

Az eszközöket az ajánlásokban (pl. Higiénés terv) fog-

laltak szerint kell a gépekben elhelyezni. A legtöbb fer-

tőtlenítendő felületnek és üregnek a gépi fertőtlenítés 

során átjárhatónak kell lennie. 

Hatásspektrum 

A Thermoton® BG 60°C-on hetékony: 

baktericid (MRSA is); 

tuberkolocid; 

Fungicid, levurocid; 

vírusinkativáló hatású (Adeno-, és Polio-vírusok) 

Adagolás / Behatási idők 60°C-on 

Baktericid beleértve TB-baktériumok, MRSA, 

fungicid, levurocid 1% 5 min. 

Adeno-vírus 1% 5 min. 

Polio-vírus 1% 5 min. 

Összetétel 

100 g oldat tartalmaz: 

24,5 g Trishydroxyethylhexahydrotriazin 

Kémiai-fizikai adatok 

Kinézet:  tiszta, zöld folyadék 

pH-érték 0,5%-os oldat: kb. 9,5 

pH-érték koncentrátum: 10,5 ± 0,5 

Sűrűség: kb. 1,05 ± 0,005 g / ml 

Szállítási formák 

Kiszerelés Gyűjtőcsom. Cikkszám 

5 L PE kanna 1 x 5 L 00.113.050 

10 L PE kanna 1 x 10 L 00.113.100 
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 Thermoton® BG 
Kemotermikus eszközfertőtlenítő szer 

Adagolóeszközök 

Adagolópumpa 5 L-es kannához (00.906.000) 

Kannacsap, kannakulcs 

Speciális útmutató 

Lenyelés esetén súlyos egészségkárosodást okozhat. 

Bőrrel való érintkezés esetén érzékenységet okozhat. 

Bőrrel való érintkezést el kell kerülni. A termék maradé-

kát és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani 

kell. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Az UVV-ben 

foglaltak szerint a bőrrel nem összeegyeztethető fertőt-

lenítőszerek használata esetén védőkesztyűt kell viselni. 

Szakvélemények 

Prof. Dr. Schubert, higiénikus, Frankfurt/Main 

Szakvélemény a kemotermikus eszközfertőtlenítés 

mikrobicid tuljadonságáról. (2002.11.15.) 

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 

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 

OKBI bejelentés: nem bejelentés-köteles 
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