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Приложение

За ръчна дезинфекция на всички предварително 
почистени и деконтаминирани медицински инструменти и 
принадлежности.

Свойства

deconex 54 SPORCIDE е готов за употреба дезинфектант 
от висок клас  („стерилизант”) на основата на стабилизиран 
глутаралдехид. Препаратът няма нужда от активатор за 
проявяване на неговия ефект.

deconex 54 SPORCIDE има 
бактерицидно, туберкулоцидно, 
фунгицидно и  вирусоцидно 
действие само след 10 мин. За 
пълното проявяване на неговата 
спороцидна ефективност е 
необходима 60 мин. експозиция.
deconex 54 SPORCIDE е широко 
съвместим с много материали и 
се използва и за дезинфекция 
на гъвкави и твърди 
ендоскопи и анестезиологични 
принадлежности.

Спектър на активност

Бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно и 
спороцидно действие

Експертни доклади

На разположение са следните доклади:
 � Спороцидно тестване (B. subtilis) съгласно стандарт  

 NF T 72 231
 � Вирусоцидно тестване (Полиовирус) съгласно стандарт  

 NF T 72 180
 � Туберкулоцидно тестване (M. tuberculosis) съгласно  

 стандарт NF T 72 301
 � Бактерицидно тестване (S. aureus) съгласно стандарт  

 NF EN 1040
 � Фунгицидно тестване (C. albicans) съгласно стандарт  

 NF EN 1275
 � Бактерицидно тестване (S. aureus) съгласно стандарт  

 NF T 72 190
 � Фунгицидно тестване (C. albicans) съгласно стандарт  

 NF T 72 190
 � Копия от експертните доклади са налични при  

 поискване.

Активни вещества

100 г. deconex 54 SPORCIDE съдържат:
2.5 г. глутаралдехид

Помощни вещества:
Повърхностно активни вещества, разтворители, корозионни 
инхибитори

54 SPORCIDE

За спороцидна дезинфекция на 
всички медицински инструменти 
и принадлежности, включително 
гъвкави ендоскопи

Готов за употреба, на основата на глутаралдехид

Дозиране / Експозиционно време

За бактерициден, туберкулоциден, фунгициден и вирусоциден ефект 10 мин.
За спороциден ефект 60 мин.
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  54 SPORCIDE

Информация за употреба

Дезинфекцията с deconex 54 SPORICIDE трябва винаги 
да се предхожда от основно почистване напр. с deconex 
3-ZYME, deconex 36 INTENSIV или deconex 36 BS или от 
отстраняване на замърсяването с deconex 50 FF/ 36 IN-
STENSIV. На дезинфекция с deconex 54 SPORCIDE трябва 
да бъдат подлагани само чисти прибори – без кръв, тъканни 
и протеинови остатъци.

С deconex 54 SPORCIDE трябва да се работи в добре 
проветряеми помещения или в помещения с вентилационна 
система. Дезинфекционната вана винаги трябва да бъде 
покрита с капак.

При дезинфекция на кухи инструменти трябва да се следи 
за отсъствие на въздушни мехурчета при потапяне. След 
обработката с deconex 54 SPORCIDE приборите трябва 
да се изплакват обилно с чиста или стерилна (ако е 
необходимо) вода.

Дезинфекционният разтвор може да се използва повторно 
до 28 дни, ако са спазени следните правила:

1. За да не се изпарява разтворът, ваната винаги трябва 
да бъде покрита с капак.

2. Инструментите, които ще се дезинфекцират, трябва да 
са чисти и сухи. Това предотвратява замърсяването и, 
което е най-важното, разреждането на препарата.

3. При видимо замърсяване на разтвора – промяна на 
цвета, помътняване, утаяване и др., той трябва  да се 
замени с нов.

Съвместимост с материали

Подходящ за:
Неръждаема стомана, алуминий, анодиран алуминий, 
цветни метали, синтетични материали, гума, латекс, стъкло 

За материали, които не са споменати, моля направете 
свои собствени изпитвания за съвместимост или се 
консултирайте с Borer Chemie AG.

Химични/физични данни

pH концентрат oколо 5.9
Плътност концентрат 1.00 г./мл
Външен вид концентрат прозрачна, безцветна течност

Наличност

Моля свържете се с вашия местен представител, за да 
получите повече информация за наличните размери 
опаковки.

Контейнерите, капачките и етикетите са направени от 
рециклируем полиетилен.

Допълнителна информация

За информация относно безопасността при работа, 
съхранение и изхвърляне на отпадъчни продукти / 
отпадни води, моля консултирайте се със съответния 
информационен лист за безопасност.

Възползвайте се от нашите специализирани знания! Моля 
свържете се с нас за практическа информация относно 
вашето специфично приложение.

Производител:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, 
sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar 
und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
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Дистрибутор за България:
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Aдрес: гр. София 1750, ж.к. Младост 1,
бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/
Teл.: 02 462 71 31, 971 20 61
Факс: 02 462 71 28, 462 71 15
e-mail: info@mte-bg.com


