Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis
automātiskai medicīnas ierīču apstrādei.
Šķidrs koncentrāts
Pielietošanas sfēras:
•

50°C

Kombinētai
tīrīšanai
un
dezinfekcijai
dekontaminācijas iekārtās, piem. gultas rāmju,
sterilizācijas konteineru, ķirurģisko galdu un
citu ne-kritisku medicīnas ierīču apstrādei.

Baktericīda
iedarbība
(EN13727,
EN14561)
Levurocīda
iedarbība
(EN13624,
EN14562)
Iedarbība
pret
vīrusiem
lipīdu
apvalkos
(EN14476,
EN1711,
DVV/RKI1)

Iedarbības spektrs:
•
•
•
•

Baktericīda, levurocīda iedarbība un iedarbība
pret apvalkotiem vīrusiem.
Iedarbība ir testēta un apstiprināta saskaņā ar
Eiropas standartiem un atbilst EN14885
prasībām.
Iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem (iesk.
HBV, HIV, HCV) ir testēta un pārbaudīta
saskaņā ar DVV/RKI1 vadlīnijām.
Ir iekļauts IHO2 listē pie dezinfekcijas
līdzekļiem.

Īpašas priekšrocības:
•
•
•
•

Bez aldehīdiem
Ātra iedarbība un ļoti saudzīgs pret materiālu
Darba šķīdums ir pH-neitrāls, ja lieto mīkstu
ūdeni pH līmenis var būt no 5-8
Atbilst AK-BWA3 un ISO 15883-7 prasībām.

Lietošana un dozācija:
neodisher Dekonta Med ir piemērots lietošanai
dekontaminācijas iekārtās. Dozāciju rekomendējam
veikt izmantojot integrētas dozēšanas iekārtas.
Koncentrācija, temperatūra un iedarbības laiks ir
atkarīgs no attiecīgās iekārtas tipa. Ir apstiprinātas
sekojošas iedarbības netīros apstākļos:

1

DVV/RKI = Vācijas vīrusu slimību kontroles biedrība/ Roberta
Koha institūts
2
IHO = Virsmu aizsardzības un higiēnas asociācija

55°C

60°C

10 ml/L
(1.0%), 2
min

5ml/L (0.5%),
2 min

7.5ml/L
(0.75%), 5
min

5ml/L
(0.5%),
2 min

5ml/L (0.5%),
2 min

10ml/L
(1.0%),
2 min

5ml/L
(0.5%),
2 min

5ml/L (0.5%),
2 min

10ml/L
(1.0%), 2 min
5ml/L (0.5%),
5 min

Ar procesu saistīto mikrobu samazināšana par 5 log
pakāpēm (Enterococcus faecium) saskaņā ar AK-BWA3
prasībām ir apstiprinātā, izmantojot dažādas metodes
un dekontaminācijas sistēmas (piem. Getinge
Cleanstation 9120, Dirschl WAT/WDT, Kannegieser
CWD-D-Containerschleuse (konteineru šļūtene), Reha
Wash Type 313).
neodisher Dekonta Med savietojamība ar neodisher
skalošanas
piedevu,
kas
tiek
pievienota
dekontaminācijas šķīdumam ar skalojamo ūdeni un tiek
rekomendēta automātiskajai gultas rāmju, instrumentu
konteineru, ķirurģisko galdu un ķirurģisko apavu
apstrādei, ir garantēta.
Ja dekontaminācijas iekārtā lieto dejonizētu ūdeni,
neodisher Dekonta Med darba šķīdums būs ar skābu
pH-līmeni, šajā gadījumā visām apstrādājamajām
virsmām ir jābūt skābi izturīgām. Skābai darba šķīduma
drenāžai, drenāžas caurulēm jābūt skābi izturīgām.
Eternit (šķiedru cementa) un čuguna caurules nav skābi
izturīgas, tāpēc pirms apstrādes vispirms nepieciešama
drenāžas šķīduma neitralizācija.
3

AK-BWA = Darba grupa gultas rāmju un ratu apstrādei
dekontaminācijas sistēmās

Vispārīgi lietošanas norādījumi:
•
•

•
•
•
•

•

Paredzēts vienīgi profesionālai lietošanai.
neodisher Dekonta Med darba šķīdums ir
pilnībā jānoskalo ar ūdeni (ieteicams ar
dejonizētu ūdeni). Lai novērstu ūdens traipus,
rekomendējam pēdējā skalošanā izmantot
dejonizētu ūdeni. Vienlaicīgi tas aizsargās
anodizētu alumīniju.
Pirms produkta maiņas, izskalot dozēšanas
sistēmu, ieskaitot padeves šļūtenes.
Apstrāde jāveic saskaņā ar Medicīnas iekārtu
direktīvu un atbilstoši apstiprinātajai kārtībai.
Pie lietošanas obligāti ievērot dekontaminācijas
iekārtu ražotāju instrukcijas.
Apstrādājot medicīnas ierīces, ievērot ražotāja
rekomendācijas saskaņā ar DIN EN ISO
17664, kā arī AK-BWA rekomendācijas, kas
norādītas izdotajā AK-BWA brošūrā
“Automātiskā dekontaminācija” (Automated
Decontamination).
Nejaukt kopā ar citiem produktiem.

Ekspertu ziņojumi:
Produkta dezinficējošā iedarbība un iedarbība ir
sertificēta. Sertifikāti pieejami pēc pieprasījuma.

Tehniskie dati:
pH līmenis
Viskozitāte
Blīvums

6.3 - 5.4 (4-10 ml/L, noteikts
dejonizētā ūdenī, no 15ºd līdz 0ºd,
20ºC)
<10mPas (koncentrāts, 20ºC)
1.0 g/cm3 (20ºC)

Sastāvs:
Sastāvdaļas saskaņā ar regulu (EC) Nr. 648/2004 par
mazgāšanas līdzekļiem:
<5% nejonu virsmaktīvās vielas.
Arī dezinfektanti.

Aktīvā viela uz 100g:
2.25g benzalkonija hlorīds
0.7g N, N-didecil-N-metil-poli (oksietil) amonija
propionāts

CE apzīmējums:
neodisher Dekonta Med atbilst Eiropas medicīnas ierīču
vadlīnijām.
Ja notiek nopietns negadījums saistībā ar produktu,
ziņot par to ražotājam un attiecīgajām valsts iestādēm.

Uzglabāšanas informācija:
Glabāt temperatūrā no 0°C līdz 30°C. Ja tiek uzglabāts
saskaņā ar nosacījumiem, lietošanas ilgums 3 gadi.
Derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma etiķetes blakus
smilšu pulksteņa simbola .

Riski un drošības prasības:
Iznīcināt vienīgi tukšus un aizvērtus iepakojumus.
Informāciju par produkta atlikumu iznīcināšanu skat.
Materiālu Drošības Datu lapā.
Papildus informāciju par drošību skatīt drošības datu
lapā, tā ir pieejama www.drweigert.de sadaļā
"service/Downloads" vai pie tuvākā izplatītāja.
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