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 PERFEKTAN Extra 
 Kézi eszközfertőtlenítő- és  

 tisztítószer  
 

 kiváló tisztító hatású, aldehidmentes készítmény 

 antibakteriális és vírus inaktiváló hatású tisztítás egy lépésben 

 nagyfokú anyag kompatibilitás 

 baktericid, yeasticid, tuberkolocid hatás  

Termékjellemezők  

A Perfektan Extra kiváló tisztítóerejének és nagyfokú 

anyag kompatibilitásának köszönhetően hatékonyan tisz-

títja meg az orvosi eszközöket.  

A Perfektan Extra rendkívül hatékony korróziógátlókat 

tartalmaz, valamint fenol- és aldehidmentes. Kiváló tisz-

títóerejének, és a kombinált antibakteriális és vírus 

inaktiváló hatásának köszönhetően egy lépésben elvé-

gezhető az egyes eszközök tisztítása és fertőtlenítése. 

Aldehidmentes formulája megakadályozza a fehérjék 

lerakódását.  

Alkalmazási terület 

A Perfektan Extra kiválóan alkalmas bármilyen sebé-

szeti eszköz - beleértve az aneszteziológiai és mikro-

invazív műtéti eszközöket (MIS), illetve a flexibilis és 

merev endoszkópokat – tisztítására és fertőtlenítésére. 

Használható ultrahangos kádakban és cirkulációs eljárá-

sok során is. A Perfektan Extra segítségével egy lépés-

ben megoldható az antibakteriális és vírus inaktiváló ha-

tású tisztítás  

Felhasználás  

Közvetlenül a használat után áztassa be a műszereket a 

munkaoldatba. A folyadéknak minden felületet és üre-

get érnie kell, teljesen nedvessé téve azokat. A behatási 

idő letelte után tiszta vízzel öblítse át az eszközöket. A 

szárítás előtti utolsó öblítést fokozottan ajánlott ioncse-

rélt vízzel végezni. 

Szennyezettségtől függően cserélje a munkaoldatot. Az 

oldat felhasználhatóságáról szakértői vélemények is 

rendelkezésre állnak.  

Tanács: Az erősen szennyezett eszközök tisztításához 

kizárólag nemionos felületaktív anyagon alapuló kiegé-

szítő tisztítószert használjon, pl. INSTRU PLUS 

A zsanérok kíméletes tisztításához használjon SPEZIAL 

ÖLSPRAY-t. 

Antibakteriális tulajdonságok 

A Perfektan Extra 

- baktericid (MRSA) 

- tuberkolocid 

- yeasticid (Candida albicans) 

- virucid minden burkos vírussal szemben, beleértve  

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

vírusok is 

Koncentráció és expozíciós idő 

baktericid, beleértve MRSA, 

yeasticid az EN 13727/ EN 1276/ 

EN 1650 szabványoknak megfelelő-

en 

 

aktív minden burkos vírussal 

szemben, beleértve a HBV-/HIV-/ 

HCV-/vaccinia-/ BVDV-vírusokat 

Összetétel 

100 g termék tartalmaz: 

5,63 g dideciloxiletilmetil-ammóniumpropionát 

kationos felületaktív anyagok < 5%, nemionos  

felületaktív anyagok 5-15%  

A termékben található felületaktív anyagok biológiai-

lag lebomlanak, az EU tisztítószerekre vonatkozó 

irányelvének megfelelően.  

Kémiai és fizikai tulajdonságok  

Kinézet: tiszta, zöld oldat 

pH-érték: kb. 9.4 

Fajsúly: kb. 1.005 g/ml 

 

Aldehidmentes 

Fenolmentes 

0,25 % - 5 perc 

 

 1 %     - 5 perc 



 PERFEKTAN Extra 
 Kézi eszközfertőtlenítő- és  tisztítószer  

Speciális információk 

A Perfektan Extra első használata előtt javasolt min-

den eszközt, tisztítótartályt, stb. tiszta víz és a DESCO 

CLEANER segítségével alaposan megtisztítani, a vegyi 

anyag maradványokat (aldehidek) eltávolítani. A 

Perfektan Extra nem alkalmas gégemaszkok tisztításá-

ra. 

Égési sérülést okoz. Toxikus a vízi élővilágra, hosszan-

tartó hatásokkal. Szembe kerülés esetén alaposan öblít-

se ki bő vízzel, majd forduljon orvoshoz.  A tartályokat 

a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően kell meg-

semmisíteni. Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / 

szemvédőt / arcvédőt.  Baleset vagy rosszullét esetén, 

azonnal forduljon orvoshoz (és mutassa meg a termék-

címkét, ha lehetséges). 

 

Szakvélemények 

Prof. Dr. Werner, higiénikus, Schwerin: 

Szakvélemény az EN 1276 szabvány szerinti baktericid 

hatásról 

Szakvélemény az EN 13727 szabvány szerinti baktericid 

hatásról 

Szakvélemény az EN 1650 szabvány szerinti yeasticid 

hatásról 

Szakvélemény a EN 14348 szabvány szerinti 

tuberkolocid hatásról 

 

Dr. J. Steinmann, virológus, Bréma: 

Szakvélemény a BVDV/HCV elleni virucid hatásról 

Szakvélemény a Vaccinia-vírus elleni virucid hatásról 

Termékstátusz 

Megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 

EGK/93/42/ irányelvnek.  

Környezetvédelmi információ  

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, 

biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készül-

nek. A magas minőségügyi szabványok betartása garan-

tálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a kö-

vetkező DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 

14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, 

valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanage-

ment rendszerének. 

Szállítási egységek 

 

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 
 

Orvostechnikai eszköz 
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Termék Kiszerelési egység 
Gyűjtő csoma-

golás 
Cikkszám 

PERFEKTAN EXTRA 
Flakon, 2 liter 6 x 2 L 00-122-020EX 

Kanna, 5 liter 3 x 5 L 00-122-0050EX 

Alkalmazást segítő 
eszközök 

Adagolópumpa (30 ml), 2 L-es flakonhoz 
és 5 L-es kannához 

1 db 00-906-000-01 

Kannacsap 1 db 00-907-000 

Kannakulcs 1 db 00-909-050 
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