PROSEPT® Instru – Cenovo výhodný koncentrát pre bezpečnú a účinnú
manuálnu dezinfekciu a čištenie lékarských nástrojov.
Spektrum účinku / Expozičný čas
Baktericídny (1,2,10)

0.5% za 15 min.

Baktérie rezistentné voči antibiotikám (3)

0.5% za 15 min.

Tuberkulocídny (1,10)

2% za 60 min.
5% za 15 min.

Mykobakteriocídny (4)

2% za 15 min.

Kvasinkocídny (1,5,10)

0.5% za 15 min.

Kvasinky rezistentné voči antibiotikám (6)

0.5% za 15 min.

Vírus bovinnej vírusovej hnačky (8)

0.5% za 5 min.

Vírus hepatitídy B (7)

2% za 30 min.

Vírus hepatitídy C (8,9)

0.5% za 5 min.

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (7)

2% za 30 min.

4% za 15 min.

PROSEPT® Instru
PROSEPT® Instru je koncentrát pre dezinfekciu a čistenie lekárskych
prístrojov, ktorý má vďaka svojej inovatívnej kombinácii účinných látok
na bázi alkylaminu a štvormocných amonných zlúčenín široké spektrum
účinnosti a zároveň výborne čistiace vlastnosti. Koncentrát účinne
odstraňuje krv, hlieny a iné bielkovinové tekutiny. I pri vysokom stupni
znečistenia neni potreba pridávať ku koncentrátu PROSEPT® Instru
žiadne prísady alebo zosilovače čistenia. Antikorozné prísady predlžujú
životnosť prístrojov. Znášanlivosť bola testovaná s úspešným výsledkom
u týchto materiálov: Polyetylen, silikon, železo, ocel a akrylátové sklo. U
nástrojov pritom nedochádza k žiadnym zmenám farby príp. k fixácií krvi
a bielkovín. PROSEPT® Instru je vhodný pre ultrazvukovú lázeň. Viečko s
dávkovacou značkou na 20 ml, ktoré je pre špeciálne vyvinuté pre
koncentráty, uľahčuje manipuláciu a umožňuje vysokú presnosť
dávkovania pre praktickú a zároveň ekonomickú aplikáciu. Tento
produkt neobsahuje aldehydy ani fenoly.

4% za 15 min.
Adenovírus typu 5 (8)

3% za 60 min.

(1) štandardné metódy DGHM*, (2) EN 1040, (3) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (4)
EN 14348, (5) EN 1275, (6) CaDR, (7) Test antigénov HBs vrátane HIV, (8) norma RKI/DVV, (9)
vírus BVDV, (10) na zozname VAH/DGHM, * povrchová skúška

Dávkovanie
Koncentrácia
3% (= 4.5x Vrchnák =90 ml)
4% (= 6.0x Vrchnák =120 ml)
5% (= 7.5x Vrchnák =150 ml)

Koncentrát + Voda
90 ml+2910 ml
120 ml+2880 ml
150 ml+2850 ml

Čas
60 min.
15 min.
15 min.

Balenia
OD-061016
OD-061020
OD-061025

fľaša s objemom 1 l s odmerkou
fľaša s objemom 2 l s odmerkou
kanister s objemom 5 l

Výhody pre vás
► Silný čistiaci prostriedok

Vzhľadom k silným čistiacim vlastnostiam tohoto prípravku je
predčistenie a následné čistenie zbytočné.
► Obsahuje inhibítory korózie

Dezinfekčný prípravok obsahuje vysoko účinné inhibitory korozie na
ochranu proti hrdzaveniu.
► Vhodný pre použitie v ultrazvukovom čistiacom prístroji

Čistiacu silu dezinfekčného prípravku je možné zvýšiť pomocou
ultrazvukového čistiaceho prístroja.

Váš miestny predajca
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