
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 

alkoholérzékeny 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
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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 tö-
rölje 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
�� ultrahangszondák (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 
körülmények 
között: 1 perc
Nem tiszta 
körülmények 
között: 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 
irányelve 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: enyhe

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% nemionos felületaktív anyag, tisztított víz.
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nemionos 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

ÉRZÉKENY ORVOSI BERENDEZÉSEKHEZ 


