
BACTICID  

ALKOHOLI BAASIL KIIRDESINFEKTSIOONIVAHEND 
MEDITSIINISEADMETELE 

BACTICID on alkoholi baasil valmislahus alkoholi taluvate pindade kiirdesinfekt-
siooniks. Valmislahusena, on seda mugav kasutada. Meditsiiniseadmete desin-
fektsiooni tuleb teha regulaarselt vastavalt desinfektsiooniplaanile peale iga 
patsiendi visiiti.

KASUTAMINE:

BACTICID on efektiivne  vahend meditsiiniseadmete nagu operatsioonilauad, kanderaamid, patsiendi-
toolid, haigla- ja sünnitusvoodid, ratastoolid jne kiireks desinfektsiooniks kõrgendatud hügieeni- nõuete 
tingimustes, kus desinfitseerimine on tähtsaim profülaktiline abinõu infektsiooni vältimiseks. 

BACTICID´i on valmislahus ja ei vaja lahjendamist. Ei sobi kasutamiseks akrüülklaasile ja alkohol- lahustu-
vale lakile. Kui ei teata pinnakatte taluvust alkoholile, võib seda proovida pinna silmatorkamatus kohas.

Ei vaja mahapesemist. Ei muuda pindade visuaalset väljanägemist.  Võib kasutada ka toiduga kokku- 
puutuvate pindade kiirdesinfektsiooniks. Toode sobib kasutamiseks järgnevatel pinnakattematerjalidel: 
metallid- roostevaba teras, alumiinium, vask ja messing; põrandakattematerjalid - PVC, linoleum ja 
keraamilised plaadid ja plastikud, klaaspinnad.

BACTICID kantakse meditsiiniseadmete pindadele niisutatud lapi või paberiga. Pind peab jääma 
nähtavalt niiskeks. 

Tootes BACTICID on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respiratoorsete 
allergooside teket. BACTICID on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram- negatiivse-
id ja Gram-positiivseid baktereid, sh. tuberkuloosi tekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui 
ka ümbriseta viirusi ( sh HBV, HIV, rota- ja adeno).



Toimeaeg 30 sek 

Kui pinnal on nähtavat eritist, eemaldada see esmalt puhastusainega, pind kuivatada 
ning desinfitseerida Bacticidiga. 

MIKROBIOLOOGIA:

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 
Aspergillus Niger     lahjendamata   5 min
Aspergillus brasiliensis    lahjendamata   60 sec.
HBV/HCV, HIV     lahjendamata   30 sek
Adenoviirused     lahjendamata   30 sek
Herpes simplex     lahjendamata   30 sek.
Rota       lahjendamata   30 sek
Vaccina      lahjendamata   30 sek
BVDV        lahjendamata   30 sek
(surrogaarviirus HCV määramiseks)

Mikroorganism          Kontsentratsioon  Toimeaeg



PAKENDID:

KOOSTIS: 
100g toodet sisaldab: etanool 72 g, Alküül (C12-18) dimetüülbensüülammonium kloriid (ADBAC (C12-18)) 
0,0125g, etüülbensüülammonium kloriid (ADEBAC (C12-C14)) 0,0125 g

Tootepakend on ümbertöödeldav.

Registreeritud  Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile

1000ml 
pihustuspudel

5000ml 
kanister

500ml 
pihustuspudel

1000ml pudel
klappkorgiga

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

500ml pudel
klappkorgiga

Toode vastab EN 1040, EN 13727, EN 1275, EN 1276, EN 14348, EN 13624, EN13697, EN 1650, 
EN 14476 nõuetele.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!
Vahend on väga tuleohtlik. Hoida eemale süttimisallikast - Mitte suitsetada!

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada ettevaatlikult mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontak-
tläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi 
ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

Et BACTICID on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat) ja vaccinia viirustele, inaktiveerib toode kõiki 
kapseldunud viirusi. Nende katsetuste põhjal võib väita, et BACTICID on efektiivne ka nn. verega 
edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, HCV ja HIV, samuti viirusgruppidele nagu orthomyxoviirused 
(kaasaarvatud influensaviirus, H5N1) ja herpesviirused (Herpes simplex virus). Vastavalt nendele 
testidele kinnitame, et ka Bacticid toimib läbi vere levivate viiruste vastu (nagu HBV, HCV and HIV, lisaks 
Herpes viirused).


