
BACTICID AF  

ALKOHOLI BAASIL KIIRDESINFEKTSIOONIVAHEND 
MEDITSIINISEADMETELE 

BACTICID AF on alkoholi baasil valmislahus alkoholi taluvate mitteinvasiivsete 
meditsiiniseadmete  ja pindade kiirdesinfektsiooniks. Toode sobib  kasuta-
miseks kohtades, kus on nõutav regulaarne kiirdesinfektsioon.  
Valmislahusena, on seda mugav kasutada. 

KASUTUSALA:

BACTICID AF on efektiivne  vahend meditsiiniseadmete kiireks desinfektsiooniks kõrgendatud hügieen-
inõuete tingimustes, kus desinfitseerimine on tähtsaim profülaktiline abinõu infektsiooni vältimiseks, 
nagu näiteks:
•Haiglad ja teised tervishoiuasutused
•Operatsioonisaalida ja protseduuriruumid
•Intensiivpalatid
•Erakorralise meditsiini osakonnad
•Dialüüsiosakonnad 
•Perearstid ja esmaabi 
•Polikliinikud
•Laboratooriumid
•Hambaarsti kabinetid
•Patsientide koduhooldus
•Toiduainete tööstus ja suurköögid
•Ravimi- ja kosmeetikatööstus

BACTICID AF on laia bakteritsiidse (k.a MRSA, VRE), mükobakteritsiidse (k.a Mycobacterium avium ja 
Mycobacterium terrae), virutsiidse (sh kõik ümbrisega viirused nagu HBV, HIV, HCV ning ümbriseta  
Adeno-, Noro- Polio- ja Vacciniaviirus), fungitsiidse ja pärmseentevastane toimega.



KASUTAMINE:

BACTICID AF on valmislahus ja ei vaja lahjendamist. Kantakse pinnale niisutatud lapi või pihustiga.
Pinna desinfitseerimine pühkimisega: niisutada ühekordne mittekootud rätik BACTICID AF-ga ja pühkida 
sellega pinda.
Pinna desinfitseerimine pihustades: pihustada BACTICID AF pinnale kuni 30 cm kauguselt. Soovitav 
kasutada raskesti ligipääsetavate pindade puhul. 

BACTICID AF on efektiivne kiirdesinfektsioonivahend erinevate meditsiiniinstrumentide ja pindade desin-

fitseerimiseks nagu opratsioonilauad, kanderaamid, ratastoolid, kandikud, kärud ja haiglavoodid.

MIKROBIOLOOGIA:

Mikroorganism          Toimeaeg

Escherichia coli     lahjendamata   30 sek.
Enterococcus hirae     lahjendamata   30 sek
Staphylococcus aureus    lahjendamata   30 sek.
Pseudomonas aeruginosa    lahjendamata   30 sek
Mycobacterium terrae    lahjendamata   30 sek 
Mycobacterium avium    lahjendamata   30 sek
Candida albicans     lahjendamata   30 sek 
Kõik ümbrisega viirused (k.a HBV/HCV, 
HIV, Vaccinia)      lahjendamata   15 sek
Adeno virus      lahjendamata   30 sek
Noro virus      lahjendamata   15 sek
Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) lahendamata    30 sek



PAKENDID:

KOOSTIS: 

100g toodet sisaldab: etanool 57g, isopropanool 6g

Registreeritud  Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile

1000ml 
pihustuspudel

5000ml 
kanister

500ml 
pihustuspudel

AS Chemi-Pharm 
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

BACTICID AF on testitud järgmiste Euroopa Liidu standardite järgi: EN 13624, EN 13697, EN 13727, 
EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Vahend ja selle aurud on väga tuleohtlikud! Hoida eemale süttimisallikast - Mitte suitsetada!
Hoida lastele kättesaamatus kohas!
Hoida pakend suletuna! Kasutada kaitsekindaid!
Säilitada hästi ventileeritavas ruumis! Hoida jahedas!
Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.


