LINIA GERMOCID - Fisa Tehnică

GERMOCID VERDE
GERMOCID VERDE este un dezinfectant pe bază de alcool pentru conservarea
instrumentelor chirurgicale sterilizate. Combinația de alcool izopropilic și sare de
amoniu cuaternar asigură protejarea maximă de ciuperci, virusuri și bacterii Gram
pozitive și Gram negative. GERMOCID VERDE acționează, de asemenea, în
prezența materialului organic și păstrează marginile ascuțite.

PROPRIETĂȚI

Produsul trebuie utilizat pur.
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Pentru dezinfectarea cu GERMOCID VERDE, scufundați obiectele curățate timp de minim 5 minute.
Pentru conservarea aseptică, scufundați instrumente sterile în soluție. În momentul folosirii, îndepărtați în
mod aseptic instrumentele în interior și clătiți-le cu apă sterilă. Se recomandă schimbarea soluției în fiecare
săptămână.
AMBALARE

Cod intern:
T161

Ambalaj primar:
Sticlă de 1000 ml

Ambalaj secundar:
Cutie care conține 12 sticle

Toate ambalajele primare sunt fabricate din densitate ridicată de polietilenă (HDPE) conform specificațiilor
furnizate de Farmacopeea. Acest material nu conține latex și este perfect compatibil cu toate componentele
formulării.
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GERMOCID VERDE
COMPOZIŢIE:

100 g de produs conțin: Digluconat de clorhexidină 0,1 g; Clorură de benzalconiu 0,1 g; Alcool etilic 45,0 g;
Alcool izopropilic 15,0 g; coformulanți, apă purificată pana la 100,0 g

FORMA DE PRODUS

Lichid verde cu parfum caracteristic
ACTIVITATE

Combinația de săruri de amoniu cuaternar și clorhexidină și conținutul crescut de alcool, garantează o gamă largă
de acțiuni rapide și prelungite împotriva: bacterii gram + și gram-, ciuperci și virusurilor. Nu este inactivat de
prezența substanțelor organice. Păstrează ascuțimea instrumentelor.
TEST

EN13727; EN13624; EN14476.
AVERTIZĂRI

Înlocuiți soluția care va fi utilizată pentru dezinfectarea instrumentelor în fiecare săptămână.
VALABILITATE

3 ani. Perioada de valabilitate indicată se referă la produsul depozitat în containerul său și utilizat și depozitat corespunzător.
CUM SE PĂSTREAZĂ

Depozitați într-un loc rece și uscat, departe de sursele de căldură
CONTROL DE CALITATE

Componentele (materiile prime, containerele, etichetele etc.) și etapele de prelucrare ale fiecărui lot sunt
verificate în mod regulat și atent în urma UNI EN ISO 9001
AUTORIZATII

Dispozitiv medical CE 0546 clasa IIb în conformitate cu Directiva 93/42 / CEE modificată prin Directiva 2007/47 / CEE.

CONFIDENTIAL INFORMATION FOR HEALTH WORKERS AND PROFESSIONAL USERS
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