Präparate-Information Instrumentendesinfektion

gigasept® AF forte este un preparat fără conținut
de aldehide pentru curățarea și dezinfectarea
endoscoapelor flexibile, a dispozitivelor medicale și a
accesoriilor utilizate în anestezie și în îngrijire.
gigasept® AF forte is an aldehyde-free
preparation for cleaning and disinfection of
flexible endoscopes, medical devices and
accessories used in anesthesia and care.

gigasept AF forte
®

gigasept® AF forte
Avantajele noastre
nu conține aldehide
adecvat pentru endoscoape flexibile și rigide
timp de acțiune redus în băile cu ultrasunete
Our Plus:
combinație de substanțe brevetată
aldehyde-free
miros plăcut
suitable
for flexible and rigid endoscopes
shortened action time in ultrasonic baths
patented substance
combination
Domenii
de utilizare
pleasant odour
Curățarea
și dezinfectarea endoscoapelor flexibile și rigide,

a instrumentelor chirurgicale, a echipamentelor pentru
anestezie și aareas
măștilor respiratorii.
Application

Cleaning and disinfection of flexible and rigid endoscopes,
surgical
instruments,
anaesthesia equipment and breathing
Profilul
produsului
masks.
gigasept® AF forte este un produs concentrat și se diluează cu
apă rece pentru a atinge concentrația de utilizare dorită.
Product
Profile
Dozare: în funcție de gradul de eficacitate, 0,75 % - 5 %.
gigasept®
AFde
forte
is a concentrated
product
and
diluted with
Exemplu
utilizare:
1 litru de soluție
gata
deisutilizare
de 5
cold
water to the la
desired
% corespunde
950 mlworking
de apă șiconcentration.
50 ml de gigasept® AF forte.
Scufundați
instrumentele
care necesită
procesare
în %soluția
Dosage:
Depending
on the degree
of effectiveness
0.75
– 5 %.
gigasept® AF forte imediat după utilizare. Asigurați-vă că toate
Application
1 litre umede
of a 5 %șiworking
corre- în
suprafețeleexample:
sunt complet
lăsați-lesolution
să se înmoaie
sponds
to 950
ml of water
and 50 ml ofcu
gigasept®
AF astfel
forte. încât
soluție.
Scufundați
instrumentele
corp gol
aerul săinstruments
poată ieși complet
din lumen.into
După
Immerse
to be reprocessed
the utilizare,
gigasept®clătiți/
AF
spălați
bine
instrumentele
cu
o
apă
cel
puțin
de
apei
forte solution immediately after use. Make sure thatcalitatea
all surfaces
potabile, preferabil cu apă sterilă distilată sau demineralizată,
are completed wetted and allow them to soak in the solution.
pentru a îndepărta cu atenție toate reziduurile din soluția de
Submerge instruments with a hollow body such that the air can
lucru.
fully
from
the lumen.
After use,
thoroughly rinse/
flushVă
Nuescape
depășiți
timpul
de contact
și concentrațiile
indicate.
therugăm
instruments
with recomandările
water that has at
least drinking
water
qualsă rețineți
pentru
procesare
furnizate
ity,de
orproducătorii
better yet with
sterile distilled
or demineralised
water to
instrumentelor.
Reglementările
naționale
pot
impune ca
dezinfectarea
și curățarea
să fie efectuate
thoroughly
remove
any residues
of the working
solution.în două
separate.
Doetape
not exceed
indicated contact times and concentrations.
Please note the treatment recommendations provided by the
instrument manufacturers. National regulations may require that
cleaning and disinfection are carried out in two separate process
steps.

Nu este adecvat pentru dezinfectarea finală a dispozitivelor
medicale semicritice și critice!
Perioada de efect: Soluția de lucru poate fi utilizată timp
de 7 zile, numai atunci când se folosește la dezinfectarea
instrumentelor
anterior. Dacă
soluția de lucru
este
Not
suitable for curățate
the final disinfection
of semi-critical
and critical
utilizată
pentru
curățare,
reglementările
naționale
pot
limita
medical devices!
intervalul de timp în care soluția poate fi folosită.
Standing time: The working solution can be used for 7 days,
when used for the disinfection of previously cleaned instruments
only.
If the working
solution is used for cleaning, national regulaEficacitate
microbiologică
tions may limit the timespan during which the solution may be
Eficiență
Concentrație
Timp de contact
used.

bactericidă,
levuricidă,
micobactericidă
Microbiological

efficacy52 %
%

în conformitate cu VAH
EN 13727, EN 14561
Efficacy
EN 13624, EN 14562
EN 14348, EN levurocidal,
14563
bactericidal,
mycobactericidal
împotriva
virusurilor
according
to VAH
EN
13727, EN 14561
capsulate
EN
13624,
ENHBV,
14562HCV)*
(incl.
HIV,
EN 14348, EN 14563

Rotavirus**

enveloped viruses
încărcătură
scăzută
(incl.
HIV, HBV,
HCV)*

Adenovirus*
Rotavirus**
minor burden

Polyoma SV40*

Adenovirus*

Baie cu ultrasunete
Polyoma
SV40*
(bactericidă, levuricidă,
Ultrasound bath
micobactericidă,
parțial myco(bactericidal, levurocidal,
virucidă, incl.partially
HIV, HBV,virucidal
bactericidal,
HCV)HIV, HBV, HCV)
incl.
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%
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5 min.
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All
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indicated
undersub
high
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Toate
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ridicată
** în
according
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Date despre produs

Informații legate de mediu

Compoziție:
100 g soluție de agent conține următoarele ingrediente active:
10 g clorură de dimetildioctilamoniu, 15 g fenoxipropanoli,
15,6 g acetat de alchilguanidină, 9,5 g laurilpropilen diamină.

schülke fabrică produse economice și cu procese de producție
avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același
timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct de aprindere
Formă
pH
Vâscozitate, dinamică

verde
aprox. 0,99 g/cm3 / 20 °C
62 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1
lichidă
aprox. 9,9 / 20 °C / concentrat
aprox. 60 mPa*s / 20 °C / Metodă: ISO 3219

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o
trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile
pentru produs: www.schuelke.com.
Pentru întrebări individuale:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail: info@schuelke.com

Recomandări specifice
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs
înainte de utilizare. Nu utilizați produsul după data expirării.
Atunci când se utilizează soluția de lucru de 5%, contactul
accidental cu ochii poate duce la iritarea mucoasei.
Datorită alegerii de ingrediente extrem de eficiente, la
concentrațiile de utilizare recomandate pot apărea efecte
de turbiditate (opalescență). Aceste efecte sunt specifice
produsului și nu îi limitează eficacitatea.
În afară de reprelucrarea manuală, gigasept® AF forte este
adecvat și pentru procesele semi-automate la temperatura
camerei.
Interacțiuni: Ca regulă generală, nu amestecați gigasept® AF
forte cu alte produse. Dacă gigasept® AF forte intră în contact
cu soluții de lucru care conțin aldehidă, pot apărea precipitări
și decolorări ireversibile.

Produse asemănătoare

IS O

13485

Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secţ. 13
alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici
ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Sediul schülke
Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro
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• gigasept® PAA concentrat

