DES INSURANCE -2000
PESEMIS- JA
DESINFEKTSIOONI VAHEND
DES INSURANCE 2000 on fosfaadivaba kontsentraat pesemiseks ja desinfitseerimiseks.
Kuna tootes kasutatakse viit tugevat desinfektanti – alkoholi, glüoksaali, glutaaraldehüüdi ja
kahte erinevat kvaternaarset ammoonimühendit, mis muudavad ta laia toimespektriliseks, siis
toimib ta ka nendesse bakteritesse, mis tavaliste desinfektsioonivahendite suhtes muutuvad
kiiresti resistentseteks. Samuti omab ta toimet tugeva rasvkapsliga resistentsetesse bakterite
tüvedesse kuna alkohol muudab rasvkapslid desinfektandile kergemini läbitavaks. Arvestades
ülaltoodut ei vaja DES INSURANCE 2000 mõne aja möödudes ümbervahetamist nagu
tavaliste desinfektsioonivahendite puhul soovitatakse.
DES INSURANCE 2000 on bakteritsiidse (k.a. Mycobacterium tuberculosis), virutsiidse (k.a
HBV ja HIV) ja fungitsiidse toimega.
Pindaktiivsete ainete sisalduse tõttu on tootel head puhastavad omadused.
DES INSURANCE 2000 on mõeldud kasutamiseks meditsiiniasutustes vett- taluvate pindade
ja instrumentide pesuks ja desinfitsektsiooniks. Eemaldab pindadelt vere, valgud, sekreedid,
rasvad ja muu mustuse. Loputamisel eemaldub materjalidelt kiiresti ja täielikult.
Tootes kasutatavad tensiidid on bioloogiliselt lagunevad ja jäägid võib valada kanalisatsiooni.
Kasutatakse neerukausid, siibrid, laborinõud, jne. pesuks ja desinfitsektsiooniks, samuti
meditsiiniasutustes põrandate ja pindade desinfitseerivaks pesuks.
KASUTAMINE :
Kohe peale kasutamist võetakse instrumendid vajaduse korral üksikosadeks lahti ja asetatakse
DES INSURANCE 2000 lahusesse, jälgitakse, et kogu pestav instrumentaarium oleks
lahusega kaetud. Toimeaja möödudes pestakse ja loputatakse (vastavalt vajadusele) steriilse
või jooksva veega. Kasutamisel masinpesu seadmetes soovitav lisada vahuregulaatorit.
6 tunnine toimeaeg sobib kasutamiseks laboratooriumides, kus peale kasutamist asetatakse
instrumendid DES INSURANCE 2000 lahusesse ja jäetakse seisma kuni hommikuni, mil
nad pestakse ja loputatakse
Kasutamine

Lahjendus Toimeaeg

Kasutamisaeg

Pinnad
Autoklaveerimiseelne
desinfektsioon:
saastunud instrumendid
Kõrgastme desinfektsioon:
- puhtad instrumendid

0,75%
2%
1%
0,5%
5%
3%
2%
5%
3%
0,75%
5%
5%

1 ööpäev
1 ööpäev

- saastunud instrumendid

ultrahelipesuseadmed
skoobipesu masinad

30 minutit
15 minutit
20 minutit
30 minutit
15 minutit
30 minutit
45 minutit
15 minutit
1,5 tundi
6 tundi
15 minutit
masina
programm

30 ööpäeva

1 ööpäev
1 ööpäev
14 ööpäeva
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0,75%

Laborinõud

6 tundi

1 ööpäev

Töölahused valmistatakse kontsentraadi lahustamisel vees (+20ºC). Valmis töölahus säilib
suletult 30 ööpäeva, kasutusel olev lahus 1 ööpäeva.
Ei sobi kasutamiseks koos amiinidega, seetõttu tuleb vältida selliste toodete kasutamist enne
ja pärast desinfektsiooni.
Toodet säilitada tihedalt suletud korgiga anumates, temperatuuril mitte alla +5º C.
ETTEVAATUSABINÕUD:
Kontsentraat on kahjulik allaneelamisel.
Ärritab silmi ja nahka.
Sissehingamisel ja kontaktis nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Kanda sobivaid kaitsekindaid.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
KOOSTIS:
kvaternaarsed ammooniumühendid, glutaaraldehüüd, glüoksaal, alkohol, mitteionogeensed
tensiidid, korrosiooni inhibiitorid
pH (kontsentraadil) 4,0
Biotsiidi registreerimistunnistus No. 0044/05
PAKENDID:
1l
5l

plastpudel
kanister
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