deconex 50 FF
תכשיר חיטוי למשטחים ולמכשירים
ברשיון משרד הבריאות

נטול פורמאלדהיד חסכוני ויעיל

יישום
לחיטוי וניקוי בו זמנית של משטחים כגון רצפות ,קירות ,ריהוט וציוד בחדרי ניתוח ,מחלקות ,חדרי אמבטיה ,חדרי
שירותים ואמבולנסים ,כמו גם לחיטוי של מכשירים רפואיים ומכשור דנטאלי.

תכונות

התכונות של  deconex 50 FFמאפשרות להשתמש בו לחיטוי משטחים כמו גם לחיטוי מכשירים .התאימות הנרחבת
לחומרים ותכונות הניקוי הנוספות יעילות עבור שני סוגי השימוש.

ביצועיו הטובים של  deconex 50 FFתחת עומס חלבונים ,בשילוב אורך החיים המוכח של התמיסה המוכנה לשימוש,
שעומד על  7ימים ,הנם בעלי חשיבות מיוחדת בהקשר עם חיטוי מכשירים.
הנצילות המיקרוביצידית של  deconex 50 FFמאפשר מינון נמוך בעת השימוש .כתוצאה מכך ,המוצר חסכוני במיוחד
בעת השימוש .יתרון ברור נוסף של  deconex 50 FFהוא ריחו הנעים .לדבר נודעת חשיבות רבה ,במיוחד בעת טיפול
במשטחים גדולים באמצעות המוצר.
טווח פעילות:
בקטריציד – פונגיציד -טוברקולוציד -מנטרל וירוסים ()HBV/HIV

מרכיבים
חומרים פעילים:
 100גרם של  deconex 50 FFמכילים:
gethanedial, 0.5 g pentanedial, 7.5 g didecyldimethylam- monium chloride 12.0

מרכיבי עזר:
תרכובות סורפקטנטים ,ריח ,צבע ,מונע קורוזיה

הוראות שימוש

טיפול באמבט השרייה ידני ו/או אולטראסוני  -כלים
• מיהול  10( 1%מ"ל'/ל') 1 :פקק ל 1-ליטר מי ברז  -חשיפה 30 :ד'
• בתום הטיפול יש לשטוף הציוד במי ברז.
• תמיסה בשימוש תקפה ל  7ימים .במצב של עומס רב יש להחליפה לפי עכירותה.

עותקים של דוחות המומחים זמינים לפי דרישה.

מינון:
זמן חשיפה בכפוף ל( DGHM-רשימה  )VIIוAFNOR-

 1שעה

 30דקות

חיטוי משטחים
בקטריות ופטריות

 5מל'/ליטר מי ברז

2.5מל'/ליטר מי ברז

HBV/HIV

 10מל'/ליטר

 5מל'/ליטר מי ברז

TB

 15מל'/ליטר מי ברז

חיטוי מכשירים
 10מל'/ליטר מי ברז

מכשירים וכלים במחלקות

 5מל'/ליטר מי ברז

מידע בנוגע לשימוש:
 deconex 50 FFמתאים לשימוש עם מים בכל מידת קשיות .היעילות של  deconex 50 FFמושפעת
מסבון ,סורפקטנטים אניונים וכלור פעיל .בעת ניקיון ביניים ,אין להשתמש במוצרים שמכילים סבון
ו/או סורפקטנטים אניונים .בנוסף ,אין להשתמש בחומרי ניקוי שמכילים כלור לפני השימוש ב-
 .deconex 50 FFלצורך ניקיון ביניים מומלץ להשתמש ב.deconex 36 INTENSIV-x -

תאימות חומרים
מתאים לחומרים הבאים:
רצפות לינולאום ו ,PVC-חומרים סינטטיים ,איטום (דיספרסיות אקריל) ,פלדת אל חלד ,אלומיניום,
פליז בציפוי כרום ,גומי.
 deconex 50 FFמשמש את החברות  Pentaxו Karl Storz-לצורך עיבוד מחדש של כל היצע
האנדוסקופים שלהם.
במקרה של חומרים שאינם נזכרים כאן ,בצע בדיקות תאימות ספציפיות משלך או פנה אל Borer
.Chemie AG

נתונים כימיים/פיזיים:
pH

תמיסה של  1%במים ללא יונים

 6.5-8בקירוב

צפיפות

תרכיז

תרכיז g/ml 1.06

מראה

תרכיז

נוזל שקוף וירקרק

כל המידע המסופק מבוסס על הידע המקיף של החברה ואינו מהווה ערובה מחייבת משפטית לתכונות ספציפיות של המוצר.

למידע נוסף נא עיין בעלון מוצר מקורי  .data sheetיישלח בד"א לכל דורש ,כמו גם מבדקים ואישורים.
בטיחות למידע אודות בטיחות בעבודה ,אחסון וסילוק נא עיין בעלון בטיחות  . MSDSישלח בד"א לכל דורש.
אתר היצרן www.borer.ch

