
TULAJDONSÁGOK

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

vizsgálószékek, munkaterületek, és műtő 
berendezéseire
�� Széles hatásspektrum: baktericid (beleértve MRSA), 

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

MELISEPTOL® RAPID
CÉLZOTT ÉS GYORS FERTŐTLENÍTÉS
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MELISEPTOL® RAPID  … magas hatékonyság, gyors hatás

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

Leírás
�� Egyszerűen használható – szórófejjel vagy kendő formájában
�� Különösen gyors hatás
�� Széles hatásspektrum
�� Enyhe citromillat
�� Aldehidmentes

Használati utasítás
Öntsön Meliseptol® Rapid oldatot a palackból egy egyszer haszná-
latos kendőre és alaposan nedvesítse át a felületet, vagy szórófej-
jel juttasson a szerből közvetlenül a nehezen elérhető felületekre, 
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 
törölje szárazra a felületet. Elektronikus készülékek fertőtleníté-
se előtt először áramtalanítsa és hagyja lehűlni azokat. Ha ez 
nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy fertőtlenítés közben 
a készülék 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, Vaccinia vírus,  
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 )
DGHM1 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 
irányelve 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: tiszta, színtelen 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 


