
ش دستی براي ابزار ضدعفونی کننده در رو
و حساس به حرارتمقاوم

محلول غلیظ

موارد مصرف:
ابزار پزشکی مقاوم به محلول ضدعفونی کننده و تمیزکننده

حرارت و حساس به حرارت در روش غوطه وري و 
اولتراسونیک.

اندوسکوپ هاي قابل انعطاف مناسب براي ضدعفونی کردن
(قطعات قابل اتوکالو)  

طیف اثر:
عال در برابر ویروس هاي باکتري کشی، قارچ کش، و همچنین ف

مطابق تاییدیه معتبر.پوشش دار
 تمیز کنندگی عالیداراي قابلیت
 این محلول سازگار با هرنوع جنس ابزار  وتجهیزات از قبیل

شیشه، سرامیک، استیل ضدزنگ، فلزات غیر آهنی، آلومینیوم، 
Latex andپالستیک سخت و رابر سخت و رابر (شامل 

silicone مواد پالستیکی (شامل، (Macrolon and

plexiglass.است (

خواص ویژه :
 عالی با انواع موادسازگاري
 ثبت شده در لیستVAHبراي خاصیت ویروس کشی
داراي بوي خوشایندو فاقد آلدئید

روش کار و مقدار مصرف:
این محلول مناسب براي استفاده در روش غوطه ور سازي و همچنین در 
دستگاه شستشوي اولتراسونیک از جنس استیل ضدزنگ می باشد. براي رقیق 

برابر دماي ب ي آدماحداکثر ز آب سرد استفاده شود سازي این محلول ا
،باشد. ابزار و اندوسکوپ ها را در محلول قرار دهید و مطابق جدولاتاق

زمان تماس وسیله با محلول را رعایت کنید.

مدت زمان غوطه وري در دستگاه اولتراسونیک نباید بیش از زمان توصیه 
به ضدعفونی صحیح با دستگاهشده شرکت سازنده ابزار باشد. براي رسیدن

اولتراسونیک باید مدت زمان الزم رعایت گردد. 
ابزار لوالدار و مفصل دار و همچنین ابزاري که قطعات آن از یکدیگر جدا 

بوسیله محلول "می شوند تاحد امکان  بازشوند. تمام سطح ابزار کامال
غوطه در محلول ضدعفونی کننده"ضدعفونی کننده مرطوب شود (کامال

خارج شوند."ور گردد). حباب هاي هوا کامال
کثیف ( ابزاري که در شرایط

در مرحله اول خوب تمیز نشده 
در دماي (ابزار آلوده)باشند

Cº20
دقیقه15به مدت 3%
دقیقه30به مدت 2%
دقیقه60به مدت 1%

داراي خاصیت باکتري کشی و 
مخمرکشی

فعال در برابر ویروس هاي پوشش دار دقیقه5به مدت 75/0%
)HIV,HBV,HCV(شامل

روز قابل استفاده است حتی اگر بقایاي  7این محلول پس از تهیه به مدت 
پروتئینی در آن باشد. این مدت زمان براي دستگاه شستشوي  اولتراسونیک 

نیز قابل استفاده است.
با آب "و ترجیحابعد از ضدعفونی با آب حداقل با کیفیت آب آشامیدنی

آبکشی انجام شود (استفاده از آب دیونیزه از ایجاد خوردگی "دیونیزه کامال
و تخریب وسایل جلوگیري می کند).

درصورتیکه بعد استفاده از این محصول وسایل شستشوي ماشینی شوند، -
بطور neodisher Septo MEDجهت جلوگیري از ایجاد کف باقیمانده 

کامل شسته شود.
از محصوالت آلدئیدي قبل  ویا بعداز ضدعفونی کردن با-

neodisher Septo MED.نباید استفاده نمود

عمومی براي استفاده:دستور العمل هاي
کاربرد  تخصصی دارد."استفاده از این محلول صرفا
زینگ و صرفه جویی در مقدار مصرف می وبراي کنترل مقدار د

با "ابزار کمکی استفاده نمایید. لطفاتوانید از پمپ هاي دستی و 
ما تماس بگیرید.

 توصیه می شود در هنگام کار با ضدعفونی کننده ها در روش
دستی از دستکش استفاده شود.



توصیه می شود ،اندوسکوپ هااز آلودگی مجددبراي ممانعت
بخوبی خشک شده و در محل به دور از آلودگی تا استفاده 

مجدد نگهداري شود.
به توصیه هاي شرکت سازنده ابزار و تجهیزات براي آماده "فالط

DIN EN ISO 17664سازي وسایل که براساس استاندارد 

تالیف شده توجه شود.
خودداري نمایید. "از مخلوط کردن با سایر ترکیبات جدا

.VAHثبت شده در لیست 
ات خاصیت ضدعفونی کنندگی محصول تایید شده می باشد. گزارش

تخصصی در صورت نیاز قابل دسترس است.

مشخصات فنی:
5/8pHتقریا  – Value

)Cº20دمايدیونیزهدر آب3%(
3g/cm1)Cº20(دانسیته

ترکیبات موثر:
ها) دترجنتNo.648/2004)ECبراساس ضوابط  

، 5–15سورفاکتانت غیر آنیونی% 
)limonene , citronellolمواد معطر  ( 

:g100عامل ضدعفونی کننده در 
g13Didecylimethylammoniumchloride

g2/9N-(3-Aminopropyl)-Ndodecylpropane-1,3-

diamine

CE:CE 0297داراي نشان 

Neodisher Septo MED براساس استانداردEuropean

directive 93/42/EC , Annex 1.ابزار پزشکی مورد تایید می باشد

شرایط نگهداري:
نگهداري شود.C°25–5محصول در دماي بین 

ماه پایدار است.36محصول در شرایط نگهداري مناسب به مدت 
قرار دارد.تاریخ انقضاء محصول بر روي برچسب پشت در  کنار عالمت

هشدارها و توصیه هاي ایمنی:
ECبراي اطالعات بیشتر به بند  – Safety Data Sheets .مراجعه شود

قابل دسترسی www.drwiegert.deسایت Serviceکه در بخش 
است. 

ظروف درصورت خالی و دربسته بودن دور ریخته شوند. براي دور ریختن 
Materialباقیمانده مواد براساس  Safety Data Sheet.عمل شود

واحد علمی شرکت ایده گستر درمان
1394خرداد- 5ویرایش


