GERMOCID INSTRUMENTS – Fisa tehnică

GERMOCID INSTRUMENTS
GERMOCID INSTRUMENT este un dispozitiv medical clasa IIb în conformitate cu
Directiva 93/42 / CEE..
GERMOCID INSTRUMENT este o soluție dezinfectantă concentrată, cu o acțiune de
curățare rapidă și eficace, a instrumentelor chirurgicale invazive contaminate cu
material organic (sânge, salivă, exudate biologice) înainte de sterilizarea cu autoclav.
Nu este necesară o acțiune mecanică pentru a finaliza procesul de dezinfectare.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

GERMOCID INSTRUMENT se utilizează diluat în apă.
Pentru o doză corectă a produsului, se recomandă utilizarea cupei de măsurare, dacă este
furnizat.
Pentru a curăța și a dezinfecta obiectele, adăugați-le în soluția urmând tabelul de mai jos:
Activitate
Bactericidă
Levuricidă
Virucidă

Concentratia Activa
5-10%
1-10%
1-15%

Timp de contact
15 minute
15 minute
60 minute

Soluția este stabilă și poate fi folosită timp de o săptămână. În caz de utilizare frecventă și instrumente
contaminate sau murdare se recomandă înlocuirea soluției în fiecare zi. GERMOCID INSTRUMENT pot fi utilizate și
în rezervoare cu ultrasunete.
AMBALARE

Cod Intern:
F101
F105

Ambalaj primar:
1000ml flacon tip sticla
5000 ml bidon

Ambalaj secundar:
Cutie ce contine 6 sticle
Cutie ce contine 4 bidoane

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 INSTRUMENTS
COMPOZITIE

100 g de produs conțin:
Clorură de benzalconiu 10,0 g; O-fenilfenol 1,0 g; coformulanți; apa purificată pana la 100,0 g.

CARACTERISTICI

Lichid cu culoare chihlimbar.
ACTIVITATE

Datorită formulării sale specifice, GERMOCID INSTRUMENTS are un spectru mare de acțiuni împotriva multor
agenți patogeni microorganisme precum bacteriile Gram-pozitive și Gram-negative, drojdiile și virusurile (de
asemenea, HIV, VHB, VHC).
Cod
Activitate
Concentratia activa
Timp de contact
EN13727-EN14561
EN13624-EN14562
EN14476

Bactericidă
Levuricidă
Virucidă

5-10%
1-10%
1-15%

15 minute
15 minute
60 minute

VALABILITATE

3 ani. Perioada de valabilitate indicată se referă la produsul depozitat în ambalajul său și utilizat și depozitat în mod
corespunzător.
CUM SE PASTREAZA

Depozitați într-un loc rece și uscat, departe de sursele de căldură.
CONTROLUL CALITATII

Componentele (materiile prime, containerele, etichetele etc.) și etapele de prelucrare ale fiecărui lot sunt în mod
regulat și atent verificate după procedurile UNI EN ISO 9001 și UNI EN ISO 13485.
AUTORIZATII

Dispozitiv medical CE 0546 clasa IIb în conformitate cu Directiva 93/42 / CEE modificată prin Directiva 2007/47 / CEE.
CONFIDENTIAL INFORMATION FOR PROFESSIONAL USERS
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