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Środek do dezynfekcji instrumentów medycznych
Sekusept Aktiv Ecolab 1,5 kg
kod produktu: 3050490
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Dezynfekcja

Producent: Ecolab
Cena netto: 479,39 zł
Cena brutto: 517,74 zł
Kod QR:

Preparat do dezynfekcji instrumentów medycznych Sekusept
Aktiv 1,5 kg
Pojemność: 1,5kg
Przeznaczenie:manualne mycie i dezynfekcja termostatycznych i termolabilnych
instrumentów medycznych, brak efektu pienienia
Szczególnie przydatny do mycia endoskopów w myjniach półautomatycznych
Doskonały w obszarach trudnych do umycia (z utrwalonymi zabrudzeniami), usuwa
zaschnięte pozostałości
Przeznaczony do wszystkich narzędzi łącznie z narzędziami o wąskim świetle kanałów
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Możliwość kontrolowania bezpieczeństwa użytkowania np. w razie roztworu silnie
zanieczyszczonego substancją organiczną lub podwyższonej temperatury np. w myjce
ultradźwiękowej
Oficjalnie potwierdzone testy gwarantujące bezpieczeństwo w przypadku różnych chorób
wirusowych
Preparat bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy
Skład: 100 g preparatu zawiera: 44,55 g nadwęglanu sodu, 52,00 g
czteroacetyloetylenodiaminy, tenzydy niejonowe, związki kompleksujące, inhibitory korozji,
substancje zapachowe
Posiada krótki czas działania dzięki wysoce aktywnej recepturze oraz niskie stężenia
użytkowe
Preparat jest przetestowany zgodnie z wytycznymi DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny
i Mikrobiologii), umieszczony na liście VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
Pozytywnie zaopiniowany przez OLYMPUS OPTICAL Co. Ltd. Dodatkowo wyposażony w paski
do kontroli aktywności preparatu
Umieszczony na liście RKI (Instytut Roberta Kocha), wirusobójczy według EN 14476
Przetestowany zgodnie z metodyką EN, DGHM, PZH, IGiChP

Środek do dezynfekcji Sekusept Aktiv nadaje się do manualnego mycia i dezynfekcji
termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych łącznie z giętkimi endoskopami.
Szczególnie przydatny do przygotowywania endoskopów w myjniach półautomatycznych
(z cyrkulacją preparatu dezynfekcyjnego). Do manualnego mycia wstępnego endoskopów przed
obróbką w myjni-dezynfektorze.Uniwersalny w zastosowaniu do całego instrumentarium
szczególnie endoskopów giętkich i materiałów krytycznych np. silikon, poliwęglan, polisulfan i
szkło akrylowe.

Przygotowanie manualne: Narzędzia i urządzenia natychmiast po użyciu umieścić w roztworze
(muszą być w nim całkowicie zanurzone). Należy zwrócić uwagę na występowanie pustych
przestrzeni i pęcherzy powietrza. Podczas stosowania należy także przestrzegać właściwego
stężenia i czasu działania preparatu. Środek dezynfekcyjny Sekusept Aktiv nadaje się doskonale
do mycia wstępnego/dezynfekcji giętkich endoskopów – przed procesem chemiczno-termicznym.
Pomiędzy Sekuseptem Aktiv i produktami w myjni-dezynfektorze nie dochodzi do żadnych
interakcji. Po zakończeniu dezynfekcji instrumentarium należy wypłukać wodą o jakości co
najmniej wody pitnej,najlepiej sterylną wodą destylowaną lub wodą zdejonizowaną.

Przygotowanie w myjce ultradźwiękowej: Sekusept Aktiv jest przeznaczony do wszystkich myjek
ultradźwiękowych wyposażonych w komorę myjącą wykonaną ze stali nierdzewnej. Nie należy
przekraczać czasu działania określonego przez producenta narzędzi. Do przeprowadzenia
skutecznej dezynfekcji należy przestrzegać czasu działania wynoszącego wg DGHM 10 min.
Możliwość mycia i dezynfekcji osprzętu endoskopowego.
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