deconex 53 PLUS
תכשיר חיטוי ,ניקוי ומיגון
ברשיון משרד הבריאות

לרפואת שיניים ,כלים כירורגיים ,אנדוסקופים
ועזרים רפואיים נטול אלדהידים ופנולים
יישום

 deconex 53 PLUSמשמש לטיפול מקדים עדין במיוחד במכשירים ומשמש כאמצעי הגנה על הצוות.
מתאים למכשירים ולכלי טיפול בכל מחלקות בתי החולים ,לרבות אנדוסקופים קשיחים וגמישים וחומר מאלחש.
 deconex 53 PLUSאף יכול לשמש לחיטוי מכשירים דנטאליים כולל מקדחים ומכשירים רוטוריים נוספים.
מינון מומלץ:
מיהול כלים ומקדחים
 20מ״ל לליטר מי ברז
( 2פקקים/ל׳)

זמן השרייה כלים
 15דקות

מקדחים

בתום ההשריה לא לשטוף
בתום ההשריה לשטוף במים זורמים
ולאחר מכן במים מזוקקים ולהניח לייבוש במים!!
להניח לייבוש

שימוש מומלץ:
• הכן את תמיסת החיטוי באמצעות דילול במים עד לריכוז הרצוי לשימוש.
• לפני טבילת המכשירים באמבט החיטוי ,פתח או פרק אותם לחלקים ככל הניתן.
• יש לכסות את המשטח כולו .הימנע מבועות אוויר בחללים.
• בחלוף זמן המגע ,שטוף את המכשירים היטב באמצעות מים נטולי מינרליים ,בשלב השטיפה הסופי.
• תמיסות שניכר בהן כי הן מזוהמות מחייבות החלפה מידית.
• בעת החלפה למוצר ה ,deconex 53 PLUS -מומלץ ניקוי ביניים של המכשירים
באמצעות  deconex 36 INTENSIV-xאו מוצר דומה.

תכונות

•
•
•
•
•
•
•
•
•

נטול אלדהידים
ללא חומרים פעילים שמכילים מלחים כלוריים
קשת פעילות רחבה כולל השפעה טוברקולוצידית
פעיל כנגד וירוסי מעטפת וגם נגד אדנו וירוס ופוליומה SV40
עדין במיוחד לחומרים
השפעה משולבת של ניקוי וחיטוי
מתאים לשימוש באמבט אולטראסוני
התמיסה המוכנה לשימוש בעלת חיי שירות של עד  14יום ,בכפוף לבדיקת תחריף עם זיהום אורגני נמוך
מאושר ע"י ה( VAH-האיגוד הגרמני להיגיינה יישומית)

עותקים של דוחות המומחים זמינים לפי דרישה.

מרכיבים

 100גרם של  deconex 53 PLUSמכילים:

3.8 g alkyl propylene diamine guanidinium diacetate
5.6 g N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propio- nate

מרכיבי עזר:
מונעי קורוזיה ,תרכובות סורפקטנטים ,חומר ממס ,בושם ,צבע.

תאימות חומרים
מתאים לחומרים הבאים:
אלומיניום ,אלומיניום אנודייז ,פלדת אל חלד ,נחושת ,פליז ,פליז בציפוי כרום ,פלסטיק כגון פוליאמיד ,פוליאתילן,
פוליפרופילן .PET ,POM ,PVC ,עבור  ,ABSזכוכית אקרילית ופוליסולפון ,בכפוף לסוג ולריכוז המוצר.
במקרה של חומרים שלא נזכרים כאן ,על המשתמש לערוך בדיקות תאימות מתאימות או לפנות אל .Borer Chemie AG
דוחות מומחים:
 deconex 53 PLUSנבדק באופן יסודי בכפוף לשיטות ה ,DGHM-בהקשר
עם יעילותו ועם חיי השירות שלו .דוחות מומחים זמינים לפי דרישה.
סימן :CE
 deconex 53 PLUSעומד בדרישות המתייחסות למכשירים רפואיים בכפוף להנחיה .93/42/EEC
נתונים כימיים/פיזיים:
pH

תמיסה של  1%במים ללא יונים

 9בקירוב

צפיפות

תרכיז

1.0 g/ml

מראה

תרכיז

שקוף ,ירוק

כל המידע המסופק מבוסס על הידע המקיף של החברה ואינו מהווה ערובה מחייבת משפטית לתכונות ספציפיות של המוצר.

למידע נוסף נא עיין בעלון מוצר מקורי  .data sheetיישלח בד"א לכל דורש ,כמו גם מבדקים ואישורים.
בטיחות למידע אודות בטיחות בעבודה ,אחסון וסילוק נא עיין בעלון בטיחות  . MSDSישלח בד"א לכל דורש.
אתר היצרן www.borer.ch

