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Produktová informace
dezinfekce nástrojů vč.flex.endoskopů

Gigasept® AF
Typ

Gigasept® je bezaldehydový dezinfekční a čistícíAF
prostředek pro rigidní endoskopy, flexibilní endoskopy,-
chirurgické nástroje , anestetické příslušenství, labora-

Mikrobiologická účinnost

Složení:

100 g obsahuje: 15 g Didecyldimethylammoniumchloridu,
10 g Phenoxypropanolu, 6,9 g Aminoalkylglycinu.
15 – 30 % neionogenních tenzidů, parfém, rozpouštědla,

Chemicko-fyzikální údaje:

Kon ent t:c rá
Vzhled: čirá, zelená kapalina
Hustota při 20 °C: 1,00 + 0,01 g/ml
Refrakce n20 1,422
PH-hodnota: ca. 9,0

1,5 %-ní pracovní roztok
Vzhled:
PH-hodnota: ca. 8,2

4 %-ní pracovní roztok
Vzhled:
PH-hodnota: ca. 8,3

svěží vůně

vhodné pro ultrazvukové lázně

široké spektrum účinku

2-l-láhev 5 x 2 l 100401
5-l-Kanystr 1 x 5 l 100402

Dávkovací pomůcky

torní vybavení atd.

Baktericidní(vč.TBC a MRSA), fungicidní, virucidní

velmi dobrá čistící schopnost

mikrobiologicky účinný 7 dní
i pod sérovou zátěží

dávkovací nástavec na 2l láhve
dávkovací pumpa na kanystr
klíč na otevírání kanystru

vanový systém
výpustný kohout ke kanystru
trychtýř

Balení

čirá, zelená kapalina

čirá, zelená kapalina

pH-regulátory, inhibitory koroze, barviva

karton kód
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Pracovní koncentrace/ kontaktní časy

Účinnost

Bakterie(vč.TBC, houby,
MRSA,Helicobacter pylorii 4% 3% 1,5%

HVC/HBV / HIV 4% 2% 1%

Vaccinia-,Rotaviry 0,25%

Papovaviry 4% 3%

Adenovirus 4% 2%
v ultrazvukové lázni:
bakterie,houby,HBV,HIV
bez sérové zátěže 4%
pod sérovou zátěží 4%

dezinfekce endoskopů 4%

1 l 4%-ního roztoku přípravíme přidáním 40ml koncentrátu
do 960 ml vody

Zdravotnický prostředek tř.IIa

Použití:
Pro ruční mytí a dezinfekci endoskopů je nevyhnutné, aby
všechny povrchové plochy byly ponořeny a v dutinách nezůs-
tal vzduch.
Po kontaktním čase všechny části důkladně opláchnout
pod tekoucí vodou(podle určení použití poslední oplachovou
vodou je sterilní voda)
Dodržujte určenou koncentraci a kontaktní čas!

Endoskopy, které po dezifekčním předčištění v Gigasept AF
v 1,5% roztoku jdou na strojovou úpravu (myčky), důkladně
opláchnout vodou, aby nedošlo k chemické reakci zbytků
během cyklu.

Gigasept AF nemíchat s jinými detergenty!

Gigasept AF lze použít i do poloautomatů s cirkulací studené
vody.

Interakce:
Pracovní roztoky i koncentrát Gigasept AF v kontaktu
s jinými prostředky, především aldehydovými, v důsledku
chemických reakcí mohou tvořit sraženiny, zbarvení
roztoku nebo nádob. Také může dojít ke snížení účinnosti.

Proto před prvním použitím Gigasept AF všechny nástroje,
aplikační pomůcky a dezinfekční nádoby důkladně umýt
vodou.

Bezpečnostní označení(platí pro koncentrát):

: žíravý, : zdraví škodlivý při požití,
způsobuje poleptání, : při zanešení do očí ihned
vypláchnout velkým množstvím vody a konzultovat s lé-
kařem, : při práci používat ochranný oděv,
rukavice a brýle/štít, : necítíte-li se dobře nebo
v případě nehody navštivte lékaře(je-li to možné ukažte
etiketu přípravku).
4% pracovní roztok může dráždit oči - doporučuje
se použít ochranné brýle

C R22 R34:
S26

S36/37/39
S45

Ekologie:
Gigasept AF je technicky optimalizovaný
koncentrát vyráběný ve validované ekologické
výrobě (Reg.-Nr.DE-S-150 00003)

Svojí 7 denní použitelností přispívá k nižší zátěží
spodních vod než přípravky s jednodenní účinností.

Všechny komponenty Gigasept AF jsou dle kriterií
OECD biologicky odbouratelné.

Obaly jsou po vyprázdnění recyklovatelné.
Uzávěry jsou z PP a etikety z PE.

Toxikologie:
LD orálně (koncentrát): 1.000 - 2.000 mg/kg50

Nora a.s.
Jankovcova 2(TOKOVO)
170 00 Praha 7, ČR
tel.: ++420 266 782 929
fax: ++420 266 782 992
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omezeně virucidní 0,5%


