
 

 
        DR SCHUMACHER – SZ&T MAGYARORSZÁG KFT. 

SZÉKHELY: 6400 KISKUNHALAS, SZÉNÁS U. 15. IRODA, POSTACÍM: 1037  BUDAPEST, ZAY U. 24.   
TELEFON: 36 (1) 278 0837 FAX: 36 (1) 278 0838 E-MAIL:  NFO@DRSCHUMACHER.HU  

 

Termék leírás 
DESCOSEPT SENSITIVE egy használatra kész, 
etanol bázisú alkoholos gyors fertőtlenítőszer, 
mely orvostechnikai eszközök és orvosi 
berendezések, valamint mindenféle felület 
kíméletes fertőtlenítéséhez és tisztításához 
használható. A termék kifejezetten alkalmas 
olyan betegek közelében lévő területeken, 
ahol széles hatásspektrumra van szükséges. A 
hatékony és nagyon gyors fertőtlenítés 
mellett a termék rendkívül jó anyag-
kompatibilitással rendelkezik, és nem hagy 
csíkokat és szermaradványokat a felületen. 

Alkalmazási terület 
A biocid termékekről szóló rendelet (BPR)* 
szerint: Az alkoholrezisztens orvosi berende-
zések és mindenféle felület gyors fertőtlení-
tése és tisztítása, főleg a betegek közelében. 
 
Az EU orvostechnikai eszközökről szóló 
rendelete szerint (MDR): A non-invazív or-
vostechnikai eszközök gyors fertőtlenítésére 
és tisztítására, kifejezetten alkalmas az orvos-
technikai eszközök érzékeny felületeire.  

* Németország. A termék magyarországi biocid 
engedélyeztetése folyamatban.  
 

Alkalmazás 
Az alkoholálló felületekre a teljes nedvesítés 
érdekében a hígítatlan oldatot egyenletesen 
vigyük fel úgy, hogy kezeletlen részek ne 
maradjanak és tartsuk nedvesen a szükséges 
behatási idő végéig. 

 

 
 

Hatásspektrum és behatási idő   30  
mp 

1 
perc 

2 
perc 

3 
perc 

Baktériumok és élesztőgombák           
ajánlott alkalmazás felületfertőtlenítéshez: 
baktericid, yeasticid* 

VAH/EN 
16615 

mechanikus tisztítás,  
szennyezett körülmények     

   

ajánlott alkalmazás felületfertőtlenítéshez: 
baktericid, yeasticid* EN 13697 

mechanikus tisztítás, tiszta 
és szennyezett körülmények        

tuberkulocid (M. terrae) EN 14348 tiszta körülmények 
 

      

mikobaktericid (M. avium) EN 14348 tiszta körülmények   
 

    

Vírusok           

korlátozott virucid aktivitás EN 14476 tiszta körülmények       
 

burkos vírusok elleni hatékonyság 
EN 14476 szennyezett és tiszta 

körülmények 
 

      

RKI/DVV pl. HBV/HIV/HCV        

Rota-vírus elleni hatékonyság EN 14476 tiszta körülmények 
 

      

Vaccinia-vírus elleni hatékonyság prEN 16777 tiszta körülmények   
 

    

Adeno-vírus elleni hatékonyság 
EN 14476 tiszta körülmények       

 

prEN 16777 tiszta körülmények        

Noro-vírus elleni hatékonyság (MNV) 
EN 14476 

tiszta körülmények   
 

    

szennyezett körülmények 
 

      
prEN 16777 tiszta körülmények       

 

 

   

   

   

 

  

 

* beleértve a 2. fázis 1. és 2. fázisának 2. izsgálatát (kvantitatív szuszpenziós tesztek és kvantitatív hordozó tesztek) 

 

Antimikrobiális spektrum 
– baktericid, 
– yeasticid, 
– tuberkulocid, 
– mikobaktericid, 
– korlátozott virucid hatás (Rota-, Vaccinia-, 

Adeno-, Noro-vírus, burkos vírusok pl. 
HBV/HIV/HCV) 

 

Összetétel 
100 g oldat tartalmaz: 45 g Etanol 
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DESCOSEPT SENSITIVE 

Alkoholos gyors fertőtlenítőszer 

Felhasználás  
A DESCOSEPT SENSITIVE törléssel történő 
fertőtlenítéshez, vagy sprayként alkalmaz-
ható.  

Adagolórendszerekben való felhasználás:  
A DESCOSEPT SENSITIVE különösen jól 
használható a törlőkendő-adagolórendsze-
rekhez, melyek kényelmes és felhasználóbarát 
alkalmazások, bizonyított fertőtlenítő haté-
konysággal, és akár 42 napos felhasználási 
idővel a ONE SYSTEM törlőadagolókkal 
kombinálva, valamint akár 28 napos 
felhasználhatósággal a DESCO/ECO WIPES 
adagolórendszerekkel kombinálva. 
 

Szakértői vélemények 
Minden termékünkről széleskörű szakértői 
jelentések állnak rendelkezésre. Kérésre 
örömmel biztosítunk Önnek szakértői 
jelentést.  
 
Óvintézkezésre és veszélyre 
vonatkozó mondatok 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Hőtől, forró 
felületektől, szikraktól, nyílt lángtól és más 
gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás. SZEMBEN SZEMBEN: néhány 
percig óvatosan öblítse le vízzel. Távolítsa el a 
kontaktlencséket, ha vannak és könnyen 
megtehető. Folytassa az öblítést. A tartalmat/ 
tartályt a jóváhagyott hulladékkezelő 
társasághoz vagy a helyi gyűjtőhelyre dobja.  

Gyártja 
Dr. Schumacher GmbH 
Malsfeld, Németország 
 
Forgalmazza 
Dr. Schumacher – Sz&T Magyarország Kft. 

Engedélyek* 
Orvostechnikai eszköz. 

*A magyarországi biocid engedélyeztetés 
folyamatban. 

Óvatosan használjon fertőtlenítőszert. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt. 

Termék Kiszerelés Tartalom Gyűjtő Cikkszám PZN 

DESCOSEPT 
SENSITIVE 

Szórófejes flakon       750 ml 6 00-323DS-0075-SF 15573227 

Flakon 1 L 10 00-323DS-010  15573233 

Kanna 5 L 3 00-323DS-050  15573196 

Kanna 10 L 1 00-323DS-100 15573204 

Gyors fertőtlenítés 
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