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 Descoton 2% GDA 
 Kézi endoszkóp- és műszer fertőt-

lenítőszer 

 Formaldehid-mentes készítmény 

 Anyagbarát — endoszkópokhoz használható 

 Munka kész oldat 

 Fenol mentes 

 

0482 

Készítmény típusa 

A Descoton 2% GDA egy egy munka kész, formalde-

hid-mentes készítmény, mely mindenfajta orvosi esz-

köz, beleértve a flexibilis és merev endoszkópok és fer-

tőtlenítésére használható. 

Alkalmazási területek 

A Descoton 2% GDA kiválóan alkalmas mindenfajta 

sebészeti eszköz fertőtlenítésére, merev és flexibilis 

endoszkópokhoz, valamint TEE szondákhoz. 

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. 

Utasítás: szennyezett eszközök esetén Instru 

Plus vagy Desco Cleaner segéd tisztítószert 

használjunk. 

A Desco Cleaner-t csak a Descoton 2% GDA 

használata előtt alkalmazzuk! Az Instru Plus a 
Descoton 2% GDA-val együtt is használható! 

A munkaoldat legfeljebb 28 napig tartható el. Lát-

ható szennyeződés esetén az oldat azonnali cse-

réje javasolt. 

Hatásspektrum 

A Descoton 2% GDA: 

 baktericid (MRSA is); 

 tuberkolocid; 

 levurocid; 

 Vírus inaktiváló: (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-

vírusok) 

 Sporocid (C. difficile); 

Behatási idők 

Baktericid (MRSA), levurocid konc. 5 perc 

Tuberkolocid (M. terrae) konc. 5 perc 

Sporocid konc. 45 perc 

Hatékony minden burkos vírus ellen, beleértve 

HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia-/BVDV-vírusokat is 

(RKI szerint korlátozottan virucid) 

 Konc. 30 mp. 

Összetétel 

100 g termék tartalmaz: 

2,0 g glutanál 

Kémiai-fizikai adatok 

Kinézet:  tiszta, színtelen folyadék 

pH-érték: kb. 5,0 ± 0,5 

Sűrűség: kb. 1,02 g/ml 

JÓVÁHAGYTA 

STORZ 
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 Descoton 2% GDA 
 Kézi endoszkóp- és műszer fertőtlenítőszer 

Szállítási formák 

Kiszerelés Gyűjtőcsom. Cikkszám 

5 L PE kanna 1 x 5 L 00-135-050 

Adagolóeszközök 

Adagolópumpa 5 L-es kannához (00.906.000) 

Kannacsap, kannakulcs 

Speciális útmutató 

Belélegzés, lenyelés és bőrrel való érintkezés esetén 

egészségkárosodást okozhat. Bőr és légzőszervi irritációt 

okozhat. Karcinogén hatású lehet. Komoly szemkároso-

dást 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, védőkesz-

tyűt, védőszemüveget/álarcot kell használni. Baleset 

vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, a címkét mutas-

suk meg. 

A Descoton 2% GDA első használata előtt a fertőtlení-

tőkádat és a berendezéseket, különösen az endoszkópo-

kat folyóvízzel alaposan tisztítsuk meg. A tárgyakat a 

fertőtlenítést követően tiszta, langyos vízzel öblítsük le. 

Kerüljük a ruházattal való érintkezést (foltot hagyhat). 

 

Szakvélemények 

Dr. Brill, Hamburg 

Vizsgálat a baktericid és fungicid inaktiváló hatásról. 

Szakvélemény a tuberkolocid (M. terrae) hatásspekt-

rumról. 

Dr. Steinmann, virológus, Bréma 

Szakvélemény a BVDV (HCV) hatásról. 

Szakvélemény a Vaccinia-vírus elleni hatásról. 

Prof. Werner, Schwerin 

Szakvélemény a sporocid (C. difficile) hatásspektrum-

ról. 

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 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: B-14050299 
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