
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, kvaternerammónium 
vegyületek)
�� Kellemes, citromos illat
�� Gyors és széles körű hatásspektrum, többek 

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

hatékony      gyors  környezetbarát

ÚJ



B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4901 | www.bbraun.hu

Indikáció
A Meliseptol® Új formula egy kiemelten hatékony fertőtlenítőszer 
közepes alkoholkoncentrációval nem invazív orvosi eszközökhöz 
és orvosi berendezésekhez (pl. vizsgálószékek, kórházi ágyak, mű
tőfelszerelések) és egyéb felületekhez. Különösen alkalmas fényes 
fémfelületek és nehezen elérhető felületek fertőtlenítésére. A 
Meliseptol® új összetételű változata aldehid és kvaterneram
mónium vegyületektől mentes, és kizárólag etanolt tartalmaz 
mint antimikrobiális 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 

alkoholos 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 
felületeket 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% nemionos 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! 

Fizikokémiai adatok
Megjelenési forma: színtelen, szagtalan folyadék 

Sűrűség (20 °C): kb. 0,98 g / ml

Gyulladáspont (DIN 51 755): + 31 °C

Illatanyag: kellemes (minimális illatanyagtartalom)

MELISEPTOL®  … új összetétel a gyors felületfertőtlenítés érdekében

ÚJ FORMULA


