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FELÜLETEK, ORVOSI ESZKÖZÖK
TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE
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A minőségbiztosítási és surveillance rendszerek kór-
házakban történő bevezetése óta nyilvánvalóan nőtt a 
felületfertőtlenítés jelentőségének elismertsége. Meg-
felelő felületfertőtlenítő eljárások nélkül lehetetlen 
megállítani a kórházakban előforduló fertőzések sza-
porodását, többek között pl. az antibiotikum rezisz-
tens baktérium törzseknek köszönhetően.  

Az ajánlott felületfertőtlenítő eljárásokat számos or-
szágban vita övezi.
Korábban nem tisztázott kérdés volt például, hogy egy 
patogén kórokozó miként juthat egyáltalán a padlóról 
a betegekre. Korszerű genetikai kutatások egyértel-
műen bizonyították, hogy igenis kapcsolat van a felü-
leteken (pl. padlók) található baktérium populáció és 
a betegfertőzések között.

Fertőző anyaggal láthatóan szennyezett felületeken a 
felületfertőtlenítés szükségessége megkérdőjelezhe-
tetlen. Mindazonáltal a takarító személyzet számára 
felettébb bonyolult annak megállapítása, hogy fertőző 
szennyeződésről van szó vagy sem. Ezért a felületfer-
tőtlenítő eljárásokat nem kizárólag a kiemelten koc-
kázatos helyeken, mint a műtő, intenzív osztály, ha-
emodialízis kezelő és laborítórium esetében kell 
végezni, hanem különösképpen a beteg környezetében 
lévő*, gyakran érintett berendezési tárgyak, a kórter-
mekben és figyelőkben lévő szekrények és asztalok 
esetében is. Ez egyaránt fontos a betegek és az ápoló 
személyzet védelmében.
A legfontosabb feladat a minőségbiztosítási politika 
részeként a magas rizikófaktorral rendelkező területek 
meghatározása és osztályozása, és ezekben a zónák-
ban az infekciókontroll protokollban rögzített felület-
fertőtlenítő eljárások körültekintő, rutinszerű alkal-
mazása.

A felületfertőtlenítés hatékonysága ismétlődő, kör-
nyezeti mikrobiológiai vizsgálatokkal  (mintavétele-
zés), és a kórház fertőzési statisztikáinak vizsgálatával 
ellenőrizhető.

A megfelelő felületfertőtlenítő szer kiválasztása első-
sorban a jelen levő patogén spektrum függvénye. Ezen 
kívül egyéb tényezők, mint pl. bizonyos mértékig a ké-
szítmény illata is szerepet játszhat a döntésben.
Nagyobb felületek mindennapos, rutinszerű fertőtle-
nítéséhez különösen alkalmas a vízzel hígítandó fer-
tőtlenítő koncentrátumok használata, ami lehetővé 
teszi a tisztítás és fertőtlenítés elvégzését egyetlen 
lépésben.

Ha a használatra kész oldat előállítása manuálisan 
történik, a megfelelő mennyiségű csapvíznek (~25 °C) 
rendelkezésre kell állnia a koncentrátum hozzáadása 
előtt.
A testváladékokkal láthatóan szennyezett területeket 
azonnal tisztítani és fertőtleníteni kell! Ajánlatos elő-
ször a látható szennyeződést eltávolítani fertőtlení-
tőszerrel átitatott egyszer használatos kendővel, majd 
a szokásos eljárásnak megfelelően elvégezni a fertőt-
lenítést.

Miután a fertőtlenítőszer felszáradt, a fertőtlenített 
terület újra igénybe vehető.
Kisebb felületek gyorsan fertőtleníthetőek a haszná-
latra kész és hatékony Meliseptol® termékcsalád tag-
jaival. A B. Braun gyors hatású, alkoholbázisú fertőt-
lenítői alacsony alkohol tartalommal, rövid, 1 perces 
behatási idővel és széles, mikrobiológiailag tesztelt 
hatásspektrummal bírnak.
Az adagoló dobozban kapható Meliseptol® HBV fer-
tőtlenítő kendő különösen felhasználóbarátnak bizo-
nyulnak.

*Sax H et al. ‘My five moments for hand hygiene’: a usercentred design approach to 

understand, train, monitor and report hand hygiene. Journal of Hospital Infection,  

2007, 67:9–21.
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1) A Robert Koch Intézet ajánlása alapján, Federal Health Gazette, 01/2014 

FELÜLETEK TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE
ÖSSZEFOGLALÓ

* Felületfertőtlenítés kezeletlen (gombával fertőzött) faanyagon

FELÜLETEK TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE - ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
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Figyelmeztetés: A fertőtlenítőszereket használja körültekintéssel! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót!
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FELÜLETEK TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE - ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
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B. BRAUN WIPES
UTÁNTÖLTHETŐ TÖRLŐKENDŐ-ADAGOLÓ

TULAJDONSÁGOK

B. Braun Wipes 
�� Kiváló minőségű kendők (65 g/m2)
�� Magas szakítószilárdság
�� Dupla rétegű mini kendő
�� B. Braun Wipes: 100 darab kendő (19 x 36 cm)
�� B. Braun Wipes mini: 25 darab kendő (24 x 28 cm)

B. Braun Wipes ECO / Wipes mini ECO
�� Jó minőségű kendők (50 g/m2)
�� Hosszirányban nyúló anyag
�� Gazdaságos használat
�� B. Braun Wipes ECO: 120 darab kendő (19 x 36 cm)
�� B. Braun Wipes ECO mini: 60 darab kendő (15 x 20 cm)
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TULAJDONSÁGOK

B. Braun Wipes 
�� Kiváló minőségű kendők (65 g/m2)
�� Magas szakítószilárdság
�� Dupla rétegű mini kendő
�� B. Braun Wipes: 100 darab kendő (19 x 36 cm)
�� B. Braun Wipes mini: 25 darab kendő (24 x 28 cm)

B. Braun Wipes ECO / Wipes mini ECO
�� Jó minőségű kendők (50 g/m2)
�� Hosszirányban nyúló anyag
�� Gazdaságos használat
�� B. Braun Wipes ECO: 120 darab kendő (19 x 36 cm)
�� B. Braun Wipes ECO mini: 60 darab kendő (15 x 20 cm)

Kiszerelés 

B. Braun Wipes fertőtlenítő kendő adagoló kék fedővel

B. Braun Wipes utántöltő tekercs, 100 db kendővel (190 mm x 360 mm)

B. Braun Wipes ECO utántöltő tekercs, 120 db kendővel (190 mm x 360 mm)

B. Braun Wipes mini fertőtlenítő kendő adagoló kék fedővel

B. Braun Wipes mini utántöltő tekercs, 25 db kendővel (240 mm x 280 mm)

B. Braun Wipes mini utántöltő tekercs, 60 db kendővel (150 mm x 200 mm)

Jellemzők
A praktikus B. Braun Wipes kendők használata olyan helyeken ja-
vasolt, ahol különösen fontos a tisztaság és higiénia, mint pl. or-
vosi és fogorvosi rendelők, kórházak, ápolási otthonok, gyógy-
szergyárak, laboratóriumok és élelmiszeripari egységek.

Használatra kész fertőtlenítő oldatba áztatva a B. Braun Wipes 
kendők azonnal rendelkezésre állnak, tartósak, és - köszönhetően 
nagy olaj- és vízfelszívó képességüknek - még speciális felmosó-
ként is használhatók fertőtlenítésre és tisztításra. Összehasonlít-
va a hagyományos felmosókkal, amelyeket újra és újra bele kell 
meríteni a fertőtlenítő oldatba, az egyszer használatos kendők 
használatával csökkenthető a fertőzések átvitelének kockázata.

A fertőtlenítőszerek gyors megkülönböztethetősége érdekében a 
fedőkupakok piros, kék és zöld színben is elérhetők. A termékcím-
ke erre szolgáló részei filctollal kitölthetők!

Alkalmazási útmutató
Az újratöltésről és újrafelhasználásról részletesebb információért 
forduljon a B. Braun illetékes területi képviselőjéhez.

B. Braun-tesztelt fertőtlenítők
A B. Braun termékek az alábbi táblázat szerint alkalmazhatóak a 
B. Braun Wipes kendőkkel. A B. Braun Wipes gyapjúkendők nem 
szívják magukba a fertőtlenítő hatóanyagot, hanem a fertőtlení-
tendő felületeken engedik azt ki magukból.

Az alábbi B. Braun  
fertőtlenítőkkel kompatibilis

Minimális kon-
centrátum

Expozíciós 
idő

Hexaquart® plus 0.5 % 60 perc

Hexaquart® forte 0.5 % 60 perc

Melsept® SF 1.0 % 60 perc

Meliseptol® Rapid koncentrátum 1 perc

Meliseptol® Foam pure koncentrátum 1 perc

70%-os denaturált szesz koncentrátum 5 perc

A tisztító- és fertőtlenítőszereknek alkalmasnak kell lenniük a 
B. Braun Wipes adagolókkal és a kendőkkel való használatra 
egyaránt. Amennyiben a tesztelt készítményektől eltérő termé-
ket használna, úgy a fertőtlenítő- vagy tisztítószer gyártójával 
egyeztessen a kompatibilitásról.

További gyakorlati tanácsok
Ha az összes kendő felhasználásra került vagy a használatra kész 
oldat felhasználási ideje lejárt, az adagoló újratölthető.
Újratöltés előtt az összes megmaradt kendő eltávolítandó és az 
adagolót meg kell tisztítani, valamint fertőtleníteni kell alkohol-
tartalmú fertőtlenítőszerrel, majd hagyni megszáradni. 

B. BRAUN WIPES   … rugalmas és praktikus használat

PRAKTIKUS ÉS GAZDASÁGOS
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MELISEPTOL®

CÉLZOTT FERTŐTLENÍTÉS

e�cient fast ecological

TULAJDONSÁGOK

Meliseptol®
�� A glioxáltartalmú Meliseptol® tovább-

fejlesztett változata
�� Tökéletesített tisztítóhatás, fényes  
fémfelületeken is
�� Kiegészítő antimikrobiális összetevők nélkül 

(mint pl. aldehidek, kvaterner-ammónium 
vegyületek)
�� Kellemes, citromos illat
�� Gyors és széleskörű hatásspektrum, többek 

között mykobaktericid és burok nélküli 
vírusokkal - rota-, adeno- és norovírus - 
szemben virucid
�� Kompatibilis a B. Braun Wipes kendőkkel

hatékony      gyors  környezetbarát

ÚJ
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Indikáció
A Meliseptol® Új formula egy nagyon hatékony fertőtlenítőszer 
közepes alkoholkoncentrációval nem invazív orvosi eszközökhöz 
és orvosi berendezésekhez (pl. vizsgálószékek, kórházi ágyak, mű-
tőfelszerelések) és egyéb felületekhez. Különösen alkalmas fényes 
fémfelületekhez és nehezen elérhető felületekhez. A Meliseptol® 
új összetételű változata aldehid- és kvaterner-ammónium vegyü-
letektől mentes, és kizárólag etanolt tartalmaz mint antimikrobi-
ális hatóanyag.

Hatásspektrum
Mikroorganizmusok Behatási idő

Baktericid / Levurocid 1 perc

Mykobaktericid
Tuberkulocid

1 perc
1 perc

Szelektív virucid (beleértve HBV, HCV, HIV, vaccinia 
vírus, BVDV)

30 mp

Virucid (burok nélküli vírusok)
- rotavírus
- adenovírus
- norovírus

30 mp
30 mp
30 mp

(Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak.)

Alkalmazási útmutató
Fertőtlenítse kezeit és húzzon kesztyűt használat előtt.
�� Ügyeljen a gyúlékony folyadékok használatának egészségügyi 

és biztonsági előírásaira.
�� Ellenőrizze az anyagkompatibilitást (pl. akrilüveg felületen al-

koholos szer általában nem használható).
�� Az elektronikus eszközöket fertőtlenítés előtt kapcsolja ki! Ha 

ez nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy fertőtlenítés 
közben nem lehetséges a készülék beindítása. A forró felülete-
ket fertőtlenítés előtt hagyja lehűlni.
�� Felületek fertőtlenítése, ha nincs látható szennyeződés:

 – Oszlassa el a fertőtlenítőt a felületen. Lehetőleg egyszer 
használatos kendőt alkalmazzon, amelyet átitatott 
Melispetol® oldattal. Használja a szórófejes kiszerelést 
azokon a felületeken, ahol törlés nem lehetséges. 
Ne juttassa a szert a készülékek nyílásaiba.

 – Tartsa nedvesen a felületet a kívánt behatási idő eléréséig.
 – Ne törölje szárazra a felületet.

�� Látható kontamináció esetén a fertőtlenítés két lépésben 
végzendő:
 – Először távolítsa el a szennyeződést Meliseptol® oldattal 

átitatott, egyszer használatos kendővel,
 – majd a fentiekben leírtak szerint végezze el a fertőtlenítést.

Kiszerelés Cikkszám

Hengerpalack, 1000 ml (szórófej nélkül) 19764

Téglapalack, 1000 ml (szórófej nélkül) 19761

Szórófej hengerpalackhoz 3908012

Meliseptol® - alkalmazott vizsgálati módszerek:  
baktericid / fungicid hatás: EN 13697
Mykobaktericid hatás: EN 14348  
Burkos vírsusok:  DVV / RKI*
Virucid hatás: EN 14476

*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelvének megfelelően

Meliseptol® 
100 g oldat tartalma: 44 g etanol, <5% felületaktív anyag, illatanyag, tisztított víz
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: lásd az anyagbiztonsági adatlapot 
Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejárati dátum után! Gyermekektől távol tartandó! 

Fiziko-kémiai adatok
Megjelenési forma: színtelen, szagtalan folyadék 

Sűrűség (20 °C): ca. 0.98 g / ml

Gyulladáspont (DIN 51 755): + 31 °C

Illatanyag: kellemes (minimális illatanyag-tartalom)

MELISEPTOL®   … új összetétel a gyors felületfertőtlenítés érdekében

ÚJ FORMULA
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MELISEPTOL® FOAM PURE
FERTŐTLENÍTŐ HAB ÉRZÉKENY FELÜLETEKRE

TULAJDONSÁGOK

Meliseptol® Foam Pure
�� Gyors hatású fertőtlenítő hab nem invazív 

orvosi eszközökhöz  és kisebb felületekre
�� Kiváló anyagkompatibilitás, még alkohol-

érzékeny felületeken is, mint pl. akrilüveg, 
ultrahangos szondák, vizsgálószékek
�� Parfümmentes, kellemes illat
�� Baktericid (többek között TbB és MRSA), 
fungicid, burkos vírusokkal (beleértve HBV, 
HCV, HIV) szemben virucid, és hatékony 
rota-, polyoma-, noro- és madárinfluenza-
vírusokkal szemben
�� Dermatológiailag tesztelt
�� B. Braun Wipes kendőkkel kompatibilis



Leírás
�� Alkoholra érzékeny felületekhez - ultrahangos szondákhoz is
�� Szórása esetén nem képződik aeroszol 
�� Rövid behatási idő
�� Dermatológiailag tesztelt
�� Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas
�� B. Braun Wipes kendőkkel alkalmazható  

impregnáló folyadékként

Használati utasítás
Alaposan terítse be a felületet Meliseptol Foam pure-ral, és töröl-
je át kendővel. A felületet tartsa nedvesen a kívánt behatási idő 
eléréséig, ne törölje azt szárazra. A behatási időket megtalálja a 
táblázatban. 

Anyagkompatibilitás
A nagy értékű orvosi berendezések, pl.: 
�� Perfusor Space
�� Infusomat Space
�� akrilüveg
�� ultrahang szondák (pl. Philips, Hitachi, Aloka)  

állagának megóvása érdekében

Behatási idő
Mikroorganizmusok Vizsgálati 

módszer
Expozíciós idő

Baktericid, fungicid (C. albicans) és 
burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, 
HIV, Vaccinia vírus, BVDV), valamint 
rotavírussal szemben virucid

DGHM1 / VAH2 
2001
EN 1040 
EN 1275 
EN 1276
DVV / RKI*

Tiszta körülmé-
nyek között: 1 
perc
Nem tiszta kö-
rülmények kö-
zött: 2 perc

Fungicid (A. brasiliensis) EN 13624 60 perc

Mykobaktericid (M. Terrae)
EN 14348
EN 14563

3 perc
1 perc

Influenzavírus A DVV / RKI* 15 másodperc

Rotavírus DVV / RKI* 1 perc

Norovírus EN 14476 5 perc

Polyomavírus DVV / RKI* 5 perc

A vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irány-
elve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

B. Braun törlőkendőkkel kombinálva
A Meliseptol® Foam pure alkalmazható impregnáló folyadékként 
a B. Braun wipes kendőkkel. Az oldat 4 hétig felhasználható az 
adagolóban.

Kiszerelés Cikkszám

Szórófejes palack, 750 ml 19797

Műanyag kanna, 5000 ml 19289

Fiziko-kémiai adatokat
Megjelenési forma: színtelen, szagtalan folyadék 

Szag: enyhén

pH-érték: kb. 7

Sűrűség (20 °C) kb. 0.98 g / ml

Gyulladáspont (DIN 51 755): + 31.5 °C

Meliseptol® Foam pure 
100 g oldat tartalma: 17 g propán-1-ol, 0,23 g didecil-dimetil-ammóniumklorid. Segédanyagok: < 5% nem ionos felületaktív anyag, tisztított víz.
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: lásd a biztonsági adatlapot
Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejárati dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

MELISEPTOL® FOAM PURE   … gyors és kíméletes

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség
2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség

13

ÉRZÉKENY ORVOSI BERENDEZÉSEKHEZ 
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TULAJDONSÁGOK

Meliseptol® Wipes Sensitive
�� Puha, használatra kész törlőkendők  

(15,2 cm x 20 cm)
�� Nem invazív orvosi eszközök, alkoholérzé-

keny felületek fertőtlenítésére - ultrahangos 
szondákhoz is
�� Meliseptol® Foam Pure oldattal átitatott 

kendők (tulajdonságokat lásd a Meliseptol® 
Foam Pure terméknél)
�� Kiváló anyagkompatibilitás
�� Gyors hatás, poliomavírusokkal szemeben is
�� Illatanyagmentes
�� Aldehid- és aminmentes
�� Színezékmentes

MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE
FERTŐTLENÍTŐKENDŐK ÉRZÉKENY FELÜLETEKRE



MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE   … a nagy értékű orvosi berendezések állagának megóvásához

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség
2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség
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Előnyök
�� A puha, szöszmentes, gyapjú minőségű kendők megvédik a 

különösen érzékeny felületeket a karcolástól.
�� A Meliseptol® Foam pure oldat nem károsítja az érzékeny 

felületeket. Az impregnáló oldat mennyisége révén minimális 
az esélye a szer berendezésbe való beszivárgásának, továbbá a 
finom berendezések nyílásainak eltömítése is elkerülhető.
�� Ultrahangos berendezések számos típusához használható. 

Anyagkompatibilitás
�� Dialog+® hemodialízis berendezések
�� Perfusor Space automata infúziós pumpák
�� Infusomat® Space automata infúziós pumpák
�� Ultrahang készülékek és transzdúcerek (pl. Philips, Hitachi, 
ALOKA)
�� Akrilüveg
�� Latex és gumi
�� Szilikon
�� Vizsgálószékek és -asztalok

Behatási idő
Mikroorganizmusok Vizsgálati 

módszer
Behatási idő

Felületfertőtlenítés
Baktericid, élesztőgombák (C. albicans) 
és burkos vírusokkal (beleértve HBV, 
HCV, HIV, Vaccinia vírus, BVDV), 
valamint Rotavírussal szemben virucid

DGHM1 / VAH2 
2001
EN 1040 
EN 1275 
EN 1276
DVV / RKI*

Tiszta
körülmények
között: 1 perc
nem tiszta
körülmények
között: 2 perc

Gombák (A. brasiliensis) EN 13624 60 perc

Mykobaktériumok (M. Terrae)
EN 14348
EN 14563

3 perc
1 perc

Madárinfluenza A vírus DVV / RKI* 15 mp

Rotavírus DVV / RKI* 1 perc

Norovírus (MNV) EN 14476 5 perc

Polyomavírus DVV / RKI* 5 perc

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irány-
elve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

Használati utasítás
Törölje át a felületet Meliseptol® Wipes Sensitive kendőkkel, amíg 
az teljesen nedves nem lesz. Hagyja a felületet nedvesen a kívánt 
behatási idő elteltéig, a szer behatási ideje megtalálható a fenti 
táblázatban.
Ne használja forró felületeken, vagy áram alatt lévő elektronikus 
eszközökön. 
Az adagoló doboz utántöltése: nyissa fel a zacskót és helyezze a 
tekercset az adagoló dobozba. A tekercs közepén lévő kendőt 
húzza ki és vezesse át az adagoló doboz levehető tetején, ezután 
tekerje vissza az adagoló doboz tetejét.

Kiszerelés Cikkszám

Adagoló doboz (60 db kendővel) 19582

Utántöltő tasak (60 db kendővel) 19530

Az impregnáló oldat fiziko-kémiai adatai
Megjelenési forma: színtelen, szagtalan folyadék 

pH-érték: kb. 7

Sűrűség (20 °C) kb. 0.98 g / ml

Gyulladáspont (DIN 51 755): + 31.5 °C

Szag: illatanyagmentes

Meliseptol® Wipes Sensitive
Egy adagoló vagy újratölthető doboz 60 db használatra kész 300 g-os Meliseptol® Foam pure oldattal átitatott törlőkendőt tartalmaz.
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok. 

Veszélyes áruk címkézése: a Meliseptol® Wipes Sensitive nem minősül veszélyes árunak. 
Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a termék címkézését és a használati utasítást! Gyermekektől távol tartandó!

PRAKTIKUS ÚJRATÖLTHETŐ ADAGOLÓVAL
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TULAJDONSÁGOK

Meliseptol® Rapid
�� Használatra kész alkoholos fertőtlenítő
�� Aldehid- és alkilaminmentes
�� Nem invazív orvosi eszközök felületeire, mint pl. vizs-

gálószékek, munkaterületek, és műtő berendezéseire
�� Széles hatásspektrum: baktericid (beleértve MRSA), tu-

berkolocid, fungicid (beleértve penészgombák). Burkos 
vírusokkal (beleértve HBV, HIV, HCV) és burok nélküli 
vírusokkal (beleértve Norovírus) szemben virucid
�� Behatási idő 1 perc ( a DGHM / VAH-nak megfelelően)
�� Behatási idő burok nélküli vírusokkal szemben: 10 perc
�� B. Braun Wipes kendőkkel kompatibilis 

MELISEPTOL® RAPID
CÉLZOTT ÉS GYORS FERTŐTLENÍTÉS



MELISEPTOL® RAPID   … magas hatékonyság, gyors hatás

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség
2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség
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Leírás
�� Egyszerűen használható - szórófejjel vagy kendő formájában
�� Különösen gyors hatás
�� Széles hatásspektrum
�� Friss illat
�� Aldehidmentes

Használati utasítás
Öntsön Meliseptol® Rapid oldatot a palackból egy egyszer hasz-
nálatos kendőre és alaposan nedvesítse át a felületet, vagy szóró-
fejjel juttasson a szerből közvetlenül a nehezen elérhető felüle-
tekre, amíg teljesen be nem nedvesíti azt és törölje át egy 
eldobható kendővel. Öblítés előtt hagyja hatni a szert 1 percig. 
Tartsa a felületet nedvesen a kívánt behatási idő leteltéig, ne tö-
rölje szárazra a felületet. Elektronikus készülékek fertőtlenítése 
előtt először áramtalanítsa és hagyja lehűlni azokat. Ha ez nem 
lehetséges, győződjön meg róla, hogy fertőtlenítés közben a ké-
szülék nem kapcsolódhat be. Használat előtt ellenőrizze a felület 
érzékenységét a Meliseptol® Rapiddal szemben!

Behatási idő
Mikroorganizmusok Vizsgálati módszer Behatási idő

Felületfertőtlenítés
Baktericid, fungicid  
(C. albicans) és burkos 
vírusokkal (beleértve HBV, 
HCV, HIV, Vacciniavírus,  
BVDV) szemben virucid

DGHM1 / VAH2 09 / 2001 
(egyenértékű: EN 13727, 
EN 13624, EN 13697) 
EN 1040, EN 1275, 
EN 1276
DVV / RKI*

1 perc

Mycobaktericid (TbB )
DGHM 09/2001
(egyenértékű:  
EN 14348)

30 mp

Gombák (A. brasiliensis) EN 13624 15 perc

Burok nélküli vírusok DVV / RKI* felületi teszt 10 perc

Madárinfluenza A vírus DVV / RKI* 15 mp

HBV (DHBV) DVV / RKI* 15 mp

Rotavírus DVV / RKI* 1 perc

Adenovírus DVV / RKI* 1 perc

Polyomavírus DVV / RKI* 5 perc

Poliovírus
Felületi mennyiségi 
vizsgálat

10 perc

Norovírus (FCV) DVV / RKI* 2 perc

Norovírus (MNV) EN 14476 1 perc

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irány-
elve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

Kiszerelés Cikkszám

Hengerpalack, 1000 ml (szórófej nélkül) 19048

Műanyag kanna, 5000 ml 19049

Szórófej hengerpalackhoz 3908012

Fiziko-kémiai adatok
Megjelenési forma: színtelen, szagtalan folyadék 

Sűrűség (20 °C): kb. 0.98 g/ml

Gyulladáspont (DIN 51 755): + 31 °C

Illat: enyhe citrom

Meliseptol® Rapid 
100 g oldat tartalmaz: 50 g propan-1-ol, 0,075 g didecil-dimetil-ammónium-klorid, <5% nem ionos felületaktív anyag, illatanyag, tisztított víz
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok, illatszerek.

Veszélyes áruk címkézése: lásd a biztonsági adatlapot
Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejárati dátum után! Gyermekektől távol tartandó! 
Maximális adagolás: 50 ml/m2!

VIRUCID HATÁS 
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TULAJDONSÁGOK

Meliseptol® HBV kendők
�� Praktikus és gyors hatású, kiváló minőségű kendők
�� Célzott törlőkendős fertőtlenítés kisebb felületekre
�� Meliseptol® Rapid oldattal átitatott kendők
�� Higiénikus alkalmazás a praktikus és biztonságos ada-

goló doboznak köszönhetően
�� Újrahasználható doboz, utántöltő tasakkal
�� Dermatológiailag tesztelt
�� Biztonságosan záródó fedél (záráskor „kattanás” hall-

ható)
�� Csavaros fedelű tégely

MELISEPTOL® HBV
FERTŐTLENÍTŐKENDŐK



MELISEPTOL® HBV  … gyors és praktikus

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség
2) VAH (Német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség
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Leírás
�� Praktikus törlőkendők fertőtlenítéshez -  
1 perces behatási idővel
�� Aldehidmentes
�� Gazdaságos - utántöltő tasakkal

Használati utasítás
Törölje át a kezelendő felületet, amíg az teljesen nedves nem lesz, 
majd hagyja a szert hatni 1 percig. Tartsa nedvesen és ne törölje 
szárazra a felületet a kívánt behatási idő elteltéig.
Alkoholérzékeny felületek (pl.: akrilüveg) kezelésére nem használ-
ható! Ne használja forró felületen vagy áram alatt lévő elektroni-
kus eszközökön!

Fertőtlenítő kendők - gyors és gazdaságos
Töltse újra az üres, tiszta, fertőtlenített és száraz Meliseptol® 
HBV adagolót az utántöltő tasakkal.

Behatási idő
Mikroorganizmusok Vizsgálati módszer Behatási idő

Felületfertőtlenítés
Baktericid, fungicid  
(C. albicans)
és burkos vírusokkal  
(beleértve
HBV, HCV, HIV, Vacciniavírus,
BVDV) szemben virucid

DGHM1 / VAH2 09 / 2001 
(egyenértékű: EN 13727, 
EN 13624, EN 13697) 
EN 1040, EN 1275, 
EN 1276,
DVV / RKI*

1 perc

Mykobaktériumok (TbB )
DGHM 09 / 2001
(egyenértékű:  
EN 14348)

30 mp

Gombák (A. brasiliensis) EN 13624 15 perc

Burok nélküli vírusok
DVV  /  RKI* 
felületi vizsgálat

10 perc

Madárinfluenza A vírus DVV / RKI* 15 mp

HBV (DHBV) DVV / RKI* 15 mp

Rotavírus DVV / RKI* 1 perc

Adenovírus DVV / RKI* 1 perc

Polyomavírus DVV / RKI* 5 perc

Poliovírus
Felületi mennyiségi 
vizsgálat

10 perc

Norovírus (FCV) DVV / RKI* 2 perc

Norovírus (MNV) EN 14476 1 perc

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irány-
elve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján (Német Egészségügyi 
Közlöny, 2014/01)

Kiszerelés Cikkszám

Adagoló doboz (100 db kendővel) 19096

Utántöltő tasak (100 db kendővel) 19097

Fiziko-kémiai adatok
Megjelenési forma: színtelen, szagtalan folyadék

Sűrűség (20 °C): kb. 0.91 g / ml

Gyulladáspont: (DIN 51 755): + 31 °C

Illat: enyhe citrom

Meliseptol® HBV-Kendők 
Egy doboz vagy utántöltő tasak tartalmaz 100 darab használatra kész törlőkendőt, 2011 g Meliseptol® Rapid oldatba áztatva.
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: a Meliseptol HBV kednő nem minősül veszélyes árunak.
Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejárati dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

HATÉKONY  
A NOROVÍRUSOKKAL  
SZEMBEN IS!
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Végezzen kézfertőtlenítést alko-
holbázisú fertőtlenítővel vagy fer-
tőtlenítő hatású folyékony szap-
pannal.
Húzzon kesztyűt.

Az elektromos készülékeket kap-
csolja ki, és áramtalanítsa azokat.

Látható szennyeződés esetén két 
lépésben végzendő a fertőtlenítés:
a)  fertőtlenítőszerbe áztatott ken-

dővel távolítsa el a szennyező-
dést

b)  Egy másik, fertőtlenítővel átita-
tott kendővel végezze el a fer-
tőtlenítést

A szemmel láthatóan tiszta felü-
letek fertőtlenítése egy lépésben 
végzendő!
Az infekciókontroll előírásoknak 
megfelelően dobja ki a kendőket!

Győződjön meg róla, hogy a beren-
dezés teljes felületét átnedvesítette 
a fertőtlenítőszerrel.

Újbóli használat előtt hagyja a tel-
jes felületet megszáradni.

Permetezze a fertőtlenítőszert egy 
eldobható törlőkendőre (pl. Melisep-
tol® Foam Pure). Ne fújja a spray-t 
közvetlenül a készülékek nyílásaiba.

Vegye le a kesztyűket! Végezzen 
kézfertőtlenítést alkoholbázisú fer-
tőtlenítővel vagy fertőtlenítő hatá-
sú folyékony szappannal.

1

4

2

5

3

6

GYORS HATÁSÚ FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS
ORVOSI BERENDEZÉSEKEN
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GYORS HATÁSÚ FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS
KIS FELÜLETEKEN

Végezzen kézfertőtlenítést alko-
holbázisú fertőtlenítővel vagy 
fertőtlenítő hatású folyékony 
szappannal.
Húzzon kesztyűt.

Fújjon fertőtlenítőszert (pl. Meli-
septol® Foam Pure-t) a tisztítan-
dó és fertőtlenítendő felületre.

Az apró cseppek levegőbe kerülé-
sét megakadályozhatjuk azzal, ha 
közel tartjuk a szórófejet a felü-
lethez.

Látható szennyeződés esetén két lé-
pésben végzendő a fertőtlenítés:
a)  Fertőtlenítőszerbe áztatott ken-

dővel távolítsa el a szennyeződést
b)  Egy másik, fertőtlenítővel átita-

tott kendővel végezze el a fertőt-
lenítést

A szemmel láthatóan tiszta felüle-
tek fertőtlenítése egy lépésben vég-
zendő!
Törölje át a berendezés teljes felü-
letét, hogy eloszlassa a fertőtlení-
tőszert!
Újbóli használat előtt hagyja a 
teljes felületet megszáradni!
Ne törölje szárazra!

1 32

Vegye le a kesztyűket. Végezzen 
kézfertőtlenítést alkoholbázisú fer-
tőtlenítővel vagy fertőtlenítő hatá-
sú folyékony szappannal.

4
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SOFTA® CLOTH CHX 2 %
TÖRLŐKENDŐK FELÜLETFERTŐTLENÍTÉSRE ÉS ORVOSI ESZKÖZÖK DEKONTAMINÁLÁSÁRA

TULAJDONSÁGOK

Softa® Cloth CHX 2 %
�� Egyszer használatos alkoholos torlőkendők 2%-os 

klorhexidin-glukonat (CHX) tartalommal
�� Használatra kész
�� Kényelmes felhasználás
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SOFTA® CLOTH CHX 2 %   … törlőkendők felületfertőtlenítésre és orvosi eszközök dekontaminálására

Kiszerelés Cikkszám

Doboz (100 db kendővel) 19581

Softa® Cloth CHX 2 %  
Összetevők: minimum 70 térfogat % izopropil alkohol, ill. 2 vegyes % klórhexidin-glükonát.

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Kizárólag szakember által használható!

Anyagkompatibilitás
Kompatibilis a Discofix® C infúzós csappal és Safeflow biztonsági 
infúziós szeleppel, lehetővé téve ezzel a biztonságos és kényelmes 
csatlakoztatást az infúziós terápiában

Felhasználási javaslat:
�� Kizárólag egészségügyi szakemberek általi felhasználásra
�� Felületek egy lépésben történő fertőtlenítésére
�� A láthatóan szennyezett felületek esetében az eljárást két lé-

pésben kell elvégezni:
1.  Először távolítsuk el a szennyeződést  

Softa® Cloth CHX 2% kendővel
2.  Fertőtlenítést végezzük el egy újabb  

Softa® Cloth CHX 2% kendővel

Hatásspektrum: baktericid és yeasticid

Koncentrációk és behatási idők
Mikroorganizmusok Vizsgálati módszer Behatási idő

E. hirae, S. aureus,  
E. coli, P. aeruginosa 

EN 13727
15 mp 
tiszta és szennyezett 
körülmények között

C. albicans EN 13624
15 mp 
tiszta és szennyezett 
körülmények között

Termékadatok Felhasználás

Törlőkendő anyaga
25 g/m2 100% PP  
(hidrofil nemionos kivitel)

Egy tasak súlya 3.4 g

Kendő mérete
összehajtva: 162 mm × 150 mm
kibontva:  42 mm ×   32 mm

Megjelenési forma
Tiszta, fehér, előnedvesített törlőkendő, idegen 
anyagoktól mentes

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ



TULAJDONSÁGOK

Hexaquart® plus 
�� Aldehidmentes koncentrátum padlók és be-

rendezések tisztításához, fertőtlenítéséhez
�� Kiváló tisztítóhatás
�� Az aldehidmentesség ellenére széles ha-
tásspektrum
�� Baktericid (beleértve MRSA és TbB), levuro-

cid, burkos vírusokkal (beleértve (HBV, HCV, 
HIV) szemben virucid, és hatásos rota-, 
adeno-, polioma- és norovírusok ellen
�� Gazdaságos alkalmazás
�� B. Braun Wipes kendőkkel kompatibilis

HEXAQUART® PLUS
ALDEHIDMENTES KONCENTRÁTUM TISZTÍTÁSHOZ ÉS FERTŐTLENÍTÉSHEZ
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HEXAQUART® PLUS   … széles hatásspektrummal

Röviden
�� Aldehidmentes
�� Kiváló tisztító és fertőtlenítő hatás
�� Gazdaságos
�� Széles hatásspektrum (vírusokra egyaránt)
�� Kiváló anyagkompatibilitás

Használati utasítás
Minden esetben a kimért mennyiségű koncentrátu-
mot adja hozzá a vízhez (max 25 °C), soha ne for-
dítva!
A szükséges dózis meghatározható mérőkupakkal, 
adagoló pumpával, de akár automata keverő beren-
dezéssel is (pl. Melseptomat® G).
Megfelelően törölje át a felületet, és szárazra törlés 
nélkül hagyja megszáradni azt.

Anyagkompatibilitás
Alkalmazható fém, műanyag felületeken,  
illetve padozatokon.

Kiszerelés Cikkszám
Téglapalack, 1000 ml 19081

Műanyag kanna , 5000 ml 19083

Fiziko-kémiai adatok (Hexaquart® plus)
Koncentrátum 

Megjelenési forma: sárgás folyadék

Relatív sűrűség (20 ºC): 1.01 g / cm3

pH-érték: kb. 10-11

Illat: illatosított vagy friss citrom illatú

Hexaquart® plus  
100 g oldat tartalma: 6 g didecil-dimetil-ammónium-klorid, 5,5 g N,N-bis(3-aminopropil)-dodecil-amin, Segédanyagok: 5-15% nem ionos felületaktív anyag, <5 % kationos felületaktív anyag, alifás alkohol, illatanyag, 
korrózió gátló. A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: 5-15% nem ionos felületaktív anyagok, <5% kationos felületaktív anyagok, <5% NTA (nitrilo-triecetsav), 
<5% illatanyagok.
Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejárati dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

HEXAQUART® PLUS
ALDEHIDMENTES KONCENTRÁTUM TISZTÍTÁSHOZ ÉS FERTŐTLENÍTÉSHEZ

Koncentrációk és behatási idők
Hatékonyság Vizsgálati 

módszer
5 perc 15 perc 30 perc 60 perc 240 perc

Felületfertőtlenítés
Baktericid,
élesztőgombák  
(C. albicans)
(magas szerves  
anyag tart.)

DGHM1 / VAH2 
09 / 2001
EN 13697
EN 13624

2.0 %
20 ml / l

1.0 %
10 ml / l

0.5 %
5 ml / l

0.25 %
2.5 ml/ l

Burkos vírusok  
(beleértve
HBV, HCV, HIV, 
Vacciniavírus,
BVDV)

DVV / RKI *
1.0 %
10 ml / l

0.5 %
5 ml / l

Adenovírus DVV / RKI *
2.0 %
20 ml / l

1.0 %
10 ml / l

0.5 %
5 ml / l

Polyomavírus SV40 DVV / RKI*
0.5 %
5 ml / l

Rotavírus DVV / RKI*
0.25 %
2.5 ml / l

Norovírus (FCV) DVV / RKI*
2.0 %
20 ml / l

1.0 %
10 ml / l

Norovírus (MNV) 
(alacsony szerves 
anyag tart.)

EN 14476
4.0 %
40 ml / l

További vizsgálatok

M. terrae
(alacsony szerves 
anyag tart.)

DGHM 
mennyiségi 
szuszpenziós 
vizsgálat

0.5 %
5 ml / l

M. terrae
(magas szerves  
anyag tart.)

DGHM 
mennyiségi 
szuszpenziós 
vizsgálat

1.0 % 
10 ml / l   

M. terrae RKI
10.0 %
100 ml / l

MRSA

DGHM
mennyiségi 
szuszpenziós 
vizsgálat

0.5 %
5 ml / l

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
* *DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, 
mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség
2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség
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GAZDASÁGOS



1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség 2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség
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HEXAQUART® S 

Kiszerelés Cikkszám

Téglapalack, 1000 ml 18442

Műanyag kanna, 5000 ml 18517

Tulajdonságok
�� Fertőtlenítőszer-koncentrátum kvaterner ammó-

nium vegyületekkel
�� Baktericid, fungicid, algaölő, szelektív virucud 

(beleértve HBV, HCV, HIV) hatású, és hatásos 
rota- és poliomavírusokkal szemben
�� Aldehidmentes
�� Cipők, zoknik fertőtlenítéséhez is
�� Védőmaszkok fertőtlenítésére is alkalmazható
�� B. Braun Wipes kendőkkel kompatibilis

Használati utasítás
Cipők, zoknik fertőtlenítése:
A zoknikat áztassa 3%-os munkaoldatban egy óra 
hosszat, majd csavarja ki azokat.
Fújja be a cipőket és várjon a behatási idő (1 óra) 
leteltéig.

Fiziko-kémiai adatok
Koncentrátum

Megjelenési forma: tiszta folyadék

Relatív sűrűség (20 ºC): 0.99 g/ml

pH-érték: kb. 5-8

Illat: illatanyagmentes

HEXAQUART® S 
FELÜLETFERTŐTLENÍTÉSHEZ, VALAMINT FÜRDŐK ÉS MOSDÓK FERTŐTLENÍTÉSÉHEZ

Hexaquart® S 
100 g termék tartalma: 7,6 g kvaterner-ammónium vegyület, 3 g didecil-dimetil-ammónium-klorid. Segédanyagok: <5 % nem ionos felületaktív anyag, alifás alkohol, tisztított víz.
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok.

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejárati dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

Koncentrációk és behatási idők
Hatékonyság Vizsgálati 

módszer
5 perc 15 perc 30 perc 60 perc 240 perc

Felületfertőtlenítés 
Baktérium, 
élesztőgombák  
(C. albicans)  
(alacsony szerves  
anyag tart.)  

DGHM1 / VAH2 
09 / 2001
(EN 13697 
modified)

2.0 %
20 ml / l

1.0 %
10 ml / l

Burkos vírusok  
(beleértve
HBV, HCV, HIV, 
Vacciniavírus,
BVDV)

DVV /
RKI *

1.5 %
15 ml / l

Polyomavírus
DVV /
RKI*

1.0 %
10 ml / l

Rotavírus
DVV /
RKI*

0.5 %
5 ml / l

In vitro tesztek

C. albicans 
(0.03 % albumin)

EN 13624
0.5 %
5 ml / l

Baktérium EN 13727
0.5 %
5 ml / l

Cipők és ruhaneműk fertőtlenítése  
EN 13624

3.0 %
30 ml / l

Kóházi fürdetőszobák felületfertőtlenítése
1.0 %
10 ml / l

Nyers fa (T.mentagrophytes)
3.0 %
30 ml / l

2.0 %
20 ml / l

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, 
mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

SZANITEREKHEZ, FÜRDŐKHÖZ
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TULAJDONSÁGOK

Melsept® SF
�� Vízzel hígítandó koncentrátum a padlók és 

berendezések kombinált tisztítására és 
fertőtlenítésére
�� Egészségügyi alkalmazásra
�� Baktericid (beleértve MRSA és TbB), fungi-

cid, burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, 
HIV) szemben, illetve burok nélküli víru-
sokkal (beleértve adeno-, polio-, polyoma, 
noro-, és rotavírus) szemben virucid
�� Formaldehidmentes
�� Gazdaságos, 0,5%-os munkaoldat 30 per-

ces behatási idővel
�� B. Braun Wipes kendőkkel használható

MELSEPT® SF
MINDEN KOCKÁZATOS EGÉSZSÉGÜGYI TERÜLETRE



MELSEPT® SF   … formaldehidmentes, széles hatásspektrummal 

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség
2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség
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Röviden
�� Az aldehidtartalomnak köszönhetően széles ha-
tásspektrum
�� Formaldehidmentes
�� Alacsony koncentrátumú munkaoldat
�� Kiváló tisztítóhatás
�� Kellemes illat
�� Élelmiszeripari felhasználásra is
�� Fogászati lenyomatok fertőtlenítésére is

Használati utasítás
Minden esetben a kimért mennyiségű koncentrátumot 
adja hozzá a vízhez (max 25 °C), soha ne fordítva! A 
szükséges dózis meghatározható mérőkupakkal, ada-
goló pumpával, de akár automata keverő berendezés-
sel is (pl. Melseptomat® G).
Megfelelően törölje át a felületet, és szárazra törlés 
nélkül hagyja megszáradni azt.

Anyag összeférhetősége
Használható fém-, műanyag felületeken és általános 
padozat, mint PVC-, gumi- és linóleumfelületeken.

Kiszerelés Cikkszám

Téglapalack, 1000 ml 19077

Műanyag kanna, 5000 ml 19078

Fiziko-kémiai adatok
Koncentrátum

Megjelenési forma: tiszta kék színű folyadék

Relatív sűrűség (20 ºC): ca. 1 g / ml

pH-érték: kb. 3.5

Illat: illatosított

Koncentrációk és behatási idők

Hatékonyság Vizsgálati 
módszer 5 perc 15 perc 30 perc 60 perc 120 perc

Felületfertőtlenítés
Baktérium,
élesztőgombák  
(C. albicans)

DGHM1 /VAH2 
09 / 2001
EN 13697
EN 13624

1.0 %
10 ml / l

0.5 %
5 ml / l

0.25 %
2.5 ml / l

Burkos vírusok  
(beleértve
HBV, HCV, HIV, 
Vacciniavírus,
BVDV)

DVV /
RKI *

0.25 %
2.5 ml / l

Burok nélküli vírusok DVV / RKI*
2.0 % 
20 ml / l

Adenovírus EN 14476
0.5 %
5 ml / l

Polio EN 14476
4.0 %
40 ml / l

2.0 %
20 ml / l

Polyomavírus SV40
DVV /
RKI*

1.0 %
10 ml / l

0.5 %
5 ml / l

Rotavírus
DVV /
RKI*

0.25 %
2.5 ml / l

Norovírus (MNV) 
(alacsony szerves 
anyag tart.)

EN 14476
1.0 % 
10 ml / l

0.5 % 
5 ml / l 

Norovírus (MNV) 
(magas szerves  
anyag tart.)

EN 14476
1.0 % 
10 ml / l

In-vitro tesztek

C. difficile DGHM 9
EN 13704

6.0 %
60 ml / l

A. brasiliensis
AFNOR EN 
1275

5 %  
50 ml / l

Kezeletlen fa anyagon:
T. mentagrophytes

DGHM 1981
2.0 %  
20 ml / l

1.5 % 
 15 ml / l

TbB  
(M. tuberculosis)

DGHM 1981
3.0 %
30 ml / l

2.0 %
20 ml / l

1 %
15 ml / l

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak

*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, mennyiségi szuszpenziós 

vizsgálatok alapján

VIRUCID

Melsept® SF 
100 g oldat tartalmaz: 7,5 g didecil-dimetil-ammónium klorid, 4,5 g glutáraldehid, 3,2 g glioxál. Segédanyagok: 5-15% nem-ionos felületaktív anyag, <5% alifás alkohol, illatanyag, korrózió gátló, színezék.  
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: 5-15% nem ionos felületaktív anyagok, <5% illatanyagok.

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Aminokkal nem használható!
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HÍGÍTÁSI TÁBLÁZAT

Használatra kész munkaoldat koncentrációja

0.25 % 0.5 % 1 % 1.5 % 2 % 2.5 % 3 % 4 % 5 %

Ha
sz

ná
la

tr
a 

ké
sz

 m
un

ka
ol

da
t 

m
en

ny
isé

ge

1 liter 2.5 ml 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 30 ml 40 ml 50 ml

2 liter 5 ml 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 60 ml 80 ml 100 ml

3 liter 7.5 ml 15 ml 30 ml 45 ml 60 ml 75 ml 90 ml 120 ml 150 ml

4 liter 10 ml 20 ml 40 ml 60 ml 80 ml 100 ml 120 ml 160 ml 200 ml

5 liter 12.5 ml 25 ml 50 ml 75 ml 100 ml 125 ml 150 ml 200 ml 250 ml

6 liter 15 ml 30 ml 60 ml 90 ml 120 ml 150 ml 180 ml 240 ml 300 ml

7 liter 17.5 ml 35 ml 70 ml 105 ml 140 ml 175 ml 210 ml 280 ml 350 ml

8 liter 20 ml 40 ml 80 ml 120 ml 160 ml 200 ml 240 ml 320 ml 400 ml

9 liter 22.5 ml 45 ml 90 ml 135 ml 180 ml 225 ml 270 ml 360 ml 450 ml

10 liter 25 ml 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml 400 ml 500 ml

Használatra kész munkaoldathoz szükséges koncentrátum-mennyiség



31

JEGYZET



B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4900 www.bbraun.hu 
www.facebook.com/BBraunHU

Lezárás dátuma: 2015.10.14.


