
ESZKÖZFERTŐTLENÍTÉS

PERECETSAV ALAPÚ FERTŐTLENÍTŐSZER, KIVÁLÓ 
TISZTÍTÓKÉPESSÉGGEL.

A Sekusept aktiv egy termékben ötvözi az aktív tisztítást, a hatékony 
fertőtlenítéssel és kiváló anyagkompatibilitással. Ezáltal a legjobb 
előnyöket nyújtja a felhasználók, a betegek és az eszközök számára. 
A Sekusept aktiv továbbá a következőket kínálja: 

• Gyors virucid hatású fertőtlenítés

• Hatékonyan eltávolítja a fehérjemaradványokat

• Nincs fixáló hatás

Sekusept™ aktiv

AKTÍV TISZTÍTÁS  
HATÉKONY FERTŐTLENÍTÉS
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Sekusept™ aktiv
Perecetsav alapú fertőtlenítőszer, kiváló tisztítóképességgel.

TISZTÍTÁS
A Sekusept aktivot a lehető legjobb tisztítási eredmények elérése érdekében fejlesztették ki. Kiváló 
tisztító teljesítményét külső, független, higiéniai intézetek bizonyították.

FERTŐTLENÍTÉS
Az innovatív, aktív oxigénen és ecetsavon alapuló összetétel hatásos rendszert biztosít , amely 
baktericid, mykobaktericid, fungicid, virucid és sporocid hatékonysággal rendelkezik. Az eredmény 
magas fokú hatékonyság, nagyon rövid behatási idővel.

KÉNYELEM
A tisztítási teljesítmény és a széles hatékonysági spektrum révén a Sekusept aktiv az összes kézi 
eszköz tisztítási és fertőtlenítési lépésben használható, amely bizonyítottan jó anyagkompatibilitást 
kínál az eszközök hosszú életciklusának támogatása érdekében.

A PEROXYBALANCE KONCEPCIÓ
A fejlesztéssel töltött évek során sikerült a pH-értéket a semleges tartományon belül optimalizálni, 
ezáltal biztosítva, hogy a PerOxyBalance® fertőtlenítőszerek biztonságosak legyenek a betegek,  
a terméket használó személyzet és az endoszkóp műszer számára is.

Nem alkalmas sárgarézből és rézből készült készülékekhez, valamint mechanikusan sérült, krómozott 
és nikkel bevonatú műszerekhez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az orvostechnikai eszközök kézi tisztításához 
és fertőtlenítéséhez, valamint megfelelő 
előtisztítást-fertőtlenítést követően sporocid 
hatást igénylő eljárásokhoz. Különösen 
alkalmas hőérzékeny eszközökre, amelyek nem 
autoklávozhatók, pl. flexibilis endoszkópok és 
anesztéziai eszközök.

MUNKAOLDAT ELKÉSZÍTÉSE
A munkaoldat elkészítéséhez használja a 
termékhez mellékelt adagolóeszközt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A munkaoldat elkészítéséhez használja a 
termékhez mellékelt adagolóeszközt. Adja a 
szükséges mennyiségű port kevergetés közben 
vízhez, majd folytassa a kevergetést amíg a szer 
feloldódik. Merítse bele az eszközöket, úgy, hogy 
a munkaoldat mindenhol érje őket.

Az eszközök tisztítását, beleértve a mechanikus 
tisztítást (pl .: kefe, törlés) is, az eszköz 
gyártójának utasításai alapján, addig végezze, 
amíg az szemmel láthatóan tiszta nem lesz. 
A szükséges behatási idő után vegye ki az 
eszközöket és öblítse le legalább ivóvízminőségű 
vízzel. Ezután a külső és belső csatornákat 
(például endoszkópok) szárítsa meg. Sporocid 
hatást igénylő eljárás esetén mindig friss 
munkaoldatot kell készíteni.

A munkaoldatot minden munkanap kezdetén 
frissen kell elkészíteni.

Látható szennyeződés esetén azonnal készítsen 
friss oldatot. 

A POR KISMÉRTÉKBEN ELSZÍNEZŐDHET, 
DE EZ NEM BEFOLYÁSOLJA A TERMÉK 
TELJESÍTMÉNYÉT.

ÖSSZETEVŐK
Nátrium-perkarbonát, nemionos tenzidek, 
foszfonátok. 2 % oldat aktív tartalma a tényleges 
felhasználáshoz:> 1000 ppm ecetsav. 

TÁROLÁS
Veszélyes. Vegye figyelembe a felhasználásra 
vonatkozó óvintézkedéseket (az európai 
szabvány szerint a vegyi termékek 
osztályozására és címkézésére vonatkozó 
hatályos szabályok).  
Tárolás: + 5 °C és + 25 °C között.

IGAZOLÁSOK
Orvositechnikai eszköz. A Sekusept aktiv teljes 
antimikrobiális hatékonyságát a tudományos 
dokumentáció tartalmazza, amely kérésre 
elérhető. 

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ 
BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA
Kérjük, olvassa el a címkén és a terméken 
található információkat.
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ADAGOLÁSI TÁBLÁZAT

MUNKAOLDAT/LITER MUNKAOLDAT KONCENTRÁCIÓJA
1% ml 2% ml

2 Liter 30ml = 1 x 60ml = 2 x

4 Liter 60ml = 2 x 120ml = 4 x

8 Liter 120ml = 4 x 240ml = 8 x

10 Liter 150ml = 1 x 300ml = 2 x 

20 Liter 300ml = 2 x 600ml = 4 x 

30 Liter 450ml = 3 x 900ml = 6 x 

100g por= 150ml    1 adagoló kanál = 20g por = 30ml    1 adagoló pohár = 100g por = 150ml

TERMÉK CSOMAGOLÁSI  EGYSÉG RENDELÉSI KÓD

Sekusept aktiv adagoló kanállal 4 x 1.5 kg 3050550

Sekusept aktiv adagoló pohárral 6 kg 3050610

Sekusept aktiv tesztcsík 4 x 50 db 3007370

CSOMAGOLÁSI ÉS RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

MIKROBIOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

HATÉKONYSÁG/KÖRÜLMÉNYEK KONCENTRÁCIÓ BEHATÁSI IDŐ/
PERC

Műszerek fertőtlenítése
A VAH szerint (baktericis és yeaticid)
Tiszta és szennyezett körülmények

2,0% 
1,0%

5 min 
60 min

Bactericid
EN 13727 és EN 14561 szerint, szennyezett körülmények

2,0% 
1,0%

5 min 
60 min

Yeasticid
EN 13624 és EN 14562, szennyezett körülmények

2,0% 
1,0%

5 min 
60 min

Fungicid
EN 13624 és EN 14562 szerint, szennyezett körülmények

4,0% 
3,0%

15 min 
30 min

Mykobaktericid
EN 14348 és EN 14563 szerint, szennyezett körülmények

2,0% 
1,0%

15 min 
60 min

Tuberkulocid
EN 14348 és EN 14563 szerint, szennyezett körülmények

2,0% 
1,0%

15 min 
60 min

Virucid
EN 14476 és EN 17111 szerint, szennyezett körülmények

2,0% 
1,0%

15 min 
30 min

Sporocid. EN 17126 szerint, szennyezett körülmények 2,0% 15 min

Clostridium difficile. EN 17126 szerint, sznnyezett körülmények 1,0% 15 min

25ºC

+ 25ºC

+ 5ºC

CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓK 
RÉSZÉRE


