
Kézi eszközfertőtlenítés

• RKI/DVV szerint virucid
• Kiváló anyag kompatibilitás
• Magas tisztító hatás
• Jó oldhatóság

PERFEKTAN® active

A PERFECTAN active egy rendkívül hatásos por-
koncentrátum mindenféle orvosi műszer kézi 
fertőtlenítésére. Használat közben nem porzik 
és kiválóan oldódik vízben, ezzel is elősegítve a 
készítmény biztonságos alkalmazását. 
A PERFECTAN active hatóanyaga egy lúgos ol-
datban előállított perecetsav. Kiváló antimikro-
biális tulajdonságú, és magas anyag kompatibi-
litás jellemzi. Megakadályozza a felületeken a 
fehérje jellegű szennyeződések megtapadását, 
így biztonságos fertőtlenítést tesz lehetővé még 
magas szennyezettség esetén is. 

PERFEKTAN® active

Alkalmazási területek
Endoszkópok termokémiai kezelését megelőző 
manuális előtisztításához. 
Mindenféle orvosi eszköz (sebészeti eszközök, 
műszerek, aneszteziológiai felszerelések), vala-
mint merev és �exibilis endoszkópok kézi fer-
tőtlenítéséhez.

Antimikrobiális hatásspektrum
•  baktericid (MRSA)
•  tuberkulocid
•  yeasticid
•  fungicid
•  virucid (DVV/RKI ajánlás szerint)
•  sporocid

Ké
sz

ül
t D

r. S
ch

um
ac

he
r G

m
bH

 E
N

 0
2/

20
17

 a
la

pj
án

    
   T

I-2
01

5/
05

virucid

szerint

RKI/DVV 

virucid listán

0482

 
listázott

ÖGHMP
listázott

Eszközfertőtlenítés  
5 perc 

VAH szerint

Perecetsav tartalmú műszerfertőtlenítő 
porkoncentrátum

Antimikrobiális tulajdonságok 1 perc 5 perc 15 perc 30 perc 60 perc

baktericid, yeasticid

ajánlott
eszközfertőtlenítés 
(baktericid, yeasticid)*

VAH

sporocid 
(Clostridium di�cile) EN 

virucid

burkos és nem burkos 
vírusok ellen

EN
14476 körülmények

burkos vírusok ellen

Adenovírus ellen

DVV/RKI HBV/HIV/HCV

Poliovírus ellen DVV/RKI

DVV/RKI

DVV/RKI

tiszta és szennyezett körülmények

tiszta és szennyezett körülmények

tiszta és szennyezett körülményekSV40/papova-/
polyomavírus ellen

A készítmény típusa  Alkalmazási koncentrációk, behatási idők

Dr. Schumacher
DR. SCHUMACHER
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Hatóanyag: perecetsav (in situ)> 850 ppm (1 % -os oldat). 648/2004/EK előírásai alapján:
< 5 % nemionos felületaktív anyag, foszfonátok> 30 % nátrium-perkarbonát

*beleértve 2 fázis Stage 1- és 2. fázis Stage 2 teszteket (kvantitatív szuszpenziós tesztek és gyakorlati csírát 
  hordozó tesztek)

Összetétel

szennyezett körülmények
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szennyezett körülmények
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Tel: +36 (1) 278 0837 E-mail:  info@drschumacher.hu web:  www.drschumacher.hu
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1,5 %

2,0 % 1,0 %



DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & 
BS OHSAS 18001 and has a validated eco manage-
ment system (according to EMAS). 

We are members of IHO, VCI, BAH, DGSV and DGKH.

PERFEKTAN® active
Perecetsav tartalmú műszerfertőtlenítő porkoncentrátum

Speciális útmutató
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. 
Súlyos szemkárosodást okoz. Bőrirritáló hatású. 
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól 
és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás. Minden óvintézkedést meg kell 
tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal. 
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 
használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemo-
sás bő vízzel.  A szennyezett, átnedvesedett ru-
házatot azonnal le kell venni. Rosszullétnél or-
vosi tanácsot kell kérni SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha köny-
nyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartós 
szemirritáció esetén, forduljon szakorvoshoz.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
engedélyezett hulladékkezelő cég, illetve a 
helyi gyűjtőhelyre.  A kiürült, kimosott edény 
újrahasznosítható. Használja a fertőtlenítőszert 
biztonságosan! Mindig olvassa el a címkét és 

a felhasználási információkat használat előtt!
Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, 25°C 
alatti hőmérsékleten, jól szellőztetett, száraz 
helyen, gyújtóforrástól távol, élelmiszerektől 
elkülönítve tárolandó. Gyártástól számított 
2 évig eltartható.

Prof. H.-P. Werner, higiénikus, Schwerin: Szak-
vélemény a Polio-, Adeno-, Papova/Polyoma-, 
Vaccinia-vírusok virucid aktivitásról RKI/DVV 
irányelvek szerint (2008). Szakértői jelentés a 
sporicid hatásról (Clostridium di�cile) az 
EN 13704 szabvány alapján.
Dr. M. Suchomel, higiénikus, Bécs: Szakvéle-
mény a műszer-fertőtlenítésről a DGHM / VAH 
irányelv alapján és az EN 13727 / EN 13624 / 
EN 14561 / EN 14562 szabványok alapján.
Dipl. Biol. T. Koburger, higiénikus, Greifswald:
Szakvélemény az eszköz-fertőtlenítésről A DGHM 
/ VAH irányelv alapján. Szakvélemény a bakte-
ricid, yeasticid, tuberculocid és fungicid aktivi-
tásáról az EN 13727, EN 13624, EN 14348, 
EN 14561, EN 14562, EN 14563 szabványok szerint.

Mérőkanál (20 gr). 

Kézi eszközfertőtlenítés

További EN vizsgálati eredmények

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek 
modern, biztonságos és környezetkímélő eljárá-
sok mellett készülnek. A magas minőségügyi 
szabványok betartása garantálja a termékek 
állandó, kiváló minőségét. 

Szerepel a DGHM/VAH aktuális felületfertőtle-
nítő listáján. Szerepel az ÖGHMP aktuális felü-
letfertőtlenítő listáján. Szerepel az IHO aktuális 
virucid fertőtlenítő listáján (www.iho-viruzidie-
liste.de). Megfelel a 93/42/EC orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó irányelvnek. 
Orvostechnikai eszköz. 

Fizikai-kémiai jellemzők
Külső: törtferhér por
Tömegsűrűség: kb. 800 g/l 
pH-érték (1 %-os oldat): kb. 9

Szállítási formák

Adagolóeszközök

Szakértői vélemények

Környezetvédelmi információk

Forgalomba hozatali információk

Dr. Schumacher GmbH, Malsfeld, Németország  
Gyártja

Forgalmazza

Kiszerelés, cikkszám               gyűjtőcsomagolás

100 x 40 g
40 gr-os tasak,  00-155-0004

1 kg-os vödör (mérőkanállal)
00-155-010     6 x 1 kg

Antimikrobiális hatásspektrum 1 perc 5 perc 15 perc 30 perc 60 perc

EN 1040 baktericid 0,5 %

0,5 %

EN 13727 baktericid 1,0 %

EN 14561 baktericid

EN 1275 yeasticid (Candida albicans) 0,5 %

0,5 %

EN 13624 yeasticid (Candida albicans) 1,0 %

EN 14562 yeasticid (Candida albicans)

EN 1275 fungicid (Aspergillus brasillensis) 1,5 %

EN 13624 fungicid (Aspergillus brasillensis) 2,0 %

2,0 %

1,5 % 1,0 %

1,5 % 1,0 %EN 14562 fungicid (Aspergillus brasillensis)

EN 14348 tuberkulocid (M.terrae) 1,0 %

EN 14563 tuberkulocid (M.terrae) 1,5 % 1,0 %

Felhasználás
A munkaoldat elkészítése: a táblázat szerint, 
30 oC- nál alacsonyabb hőmérsékletű vízben. 
Ne haladjuk meg az alábbi hőmérsékletet.  
A PERFEKTAN active használható merítéses és 
ultrahangos kádakban történő fertőtlenítés so-
rán is. Vízkeménységhez igazodó készítmény.
Az endoszkópok fertőtlenítő tisztítása: az esz-
közöket használat után közvetlenül nyitott álla-
potban a munka kész oldatba kell helyezni - a 
készülék típusától, a gyártó javaslataitól függő-
en - úgy, hogy valamennyi fertőtleníteni kívánt 
felületet és járatot a készítmény benedvesítsen, 
elkerülve a légbuborékokat. Győződjön meg 
róla, hogy a behatási idő, az oldat koncentráci-
ója, valamint a gyártó mechanikus tisztításra 
vonatkozó előírásai megfelel-e az ISO 17664 
EN szabványnak. A behatási idő lejárta után az 
eszközöket alaposan öblítse le ioncserélt vízzel. 
A munkaoldatot 8 óra elteltével, valamint lát-
ható szennyeződés esetén cseréjük ki.
Orvosi műszerek virucid fertőtlenítése: A kéz-
zel történő tisztítás után a műszert alaposan 
öblítse le vízzel, majd merítse közvetlenül nyi-
tott állapotban a munka kész oldatba úgy, hogy 
valamennyi fertőtleníteni kívánt felületet és já-
ratot a készítmény benedvesítsen. A behatási 
idő lejárta után az eszközöket alaposan öblítse 
le ioncserélt vízzel, majd szárítsa meg az esz-
közt és sterilizálja, ha szükséges. A műszergyár-
tó utasításait is �gyelembe véve végezzük az 
eszközfertőtlenítést. A munkaoldatot naponta 
cseréjük (8 h).
A Perfectan active kiváló anyag kompatibilitás-
sal rendelkezik. Alkalmazható üvegre, fémre, 
műanyagra, különböző endoszkópoknál. Ne 
alkalmazzuk eloxált alumínium és polikarbonát 
felületeken. 

adagolás 1 % 2 %

4 liter

8 liter

2 x  20 g 4 x  20 g

84 x  20 g  x  20 g
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