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ZHIVASEPT RAPID
MD
ЖИВАСЕПТ РАПИД MD
готов за употреба разтвор за бърза дезинфекция
на повърхности на медицински инструменти и апаратура

1639

Приложение

Живасепт Рапид MD е препарат на алкохолна основа , предназначен за бърза дезинфекция
на повърхности на медицински и стоматологични инструменти, повърхности на медицинско
оборудване и изделия.
Аерозолната форма форма на препарата позволява лесно третиране на малки и трудно
достъпни повърхности на медицинска апаратура.
Третираните повърхности и предмети могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на
експозиционното време, без последващо изплакване с вода.
Свойства
Живасепт Рапид MD представлява готов за употреба разтвор, несъдържащ алдехиди,
феноли и четвъртични амониеви съединения Представлява балансирана синергично
действаща комбинация от алкохоли за постигане на бърза и сигурна дезинфекция. Активните
му съставки са биоразградими. Не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е свместим с
различните материали. Препаратът има нисък алергичен потенциал и не оказва дразнещо
действие при многократна употреба.
Цвят на препарата:
рН

Прозрачна течност с приятен аромат
5.5 – 7.0

Състав на препарата
Всеки 100 g Живасепт рапид MD съдържат:
Активни вещества:
45.0 g Пропан 1-ол (CAS 71-23-8)
30.0 g Пропан 2-ол (CAS 67-63-0)
Други съставки:
Инхибитор на корозия, парфюмна композиция, деминерализирана вода
Класификация:
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Живасепт Рапид MD отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската
директива за медицинските изделия 93/42/CEE и е класифициран като медицинско изделие –
Class IIb
Спектър на действие
Живасепт Рапид MD притежава бактерицидно, микобактерицидно (включително
туберкулоцидно), вирусоцидно и фунгицидно действие.
Метод на
Микробиологична активност
Експозиция
изпитване
EN 14561

5 min

EN 13727

1 min

EN 14562

5 min

EN 13624

1 min

Микобактерицидно действие (M.terrae, M.avium)

EN 14348
И
EN 14563

1 min

Вирусоцидно действие (Poliovirus 1, Adenovirus 5)

EN 14476

5 min

Бактерицидно действие ( P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae)

Фунгицидно действие (C.albicans,)

Указания за употреба
Живасепт Рапид MD е готов разтвор и се прилага без разреждане. Дезинфекцията се
извършва чрез напръскване на медицинските инструменти, повърхностите на медицински
изделия и апаратура, посредством спрей помпата на флакона от около 30 см разстояние при
време на въздействие 5 минути.
При прилагането на препарата за дезинфекция на повърхности на медицински изделия
и апаратура същите не трябва да бъдат в близост до източници на запалване!
Да не се прилага върху неустойчиви на алкохол повръхности.
След изтичане на времето на въздействие обработените обекти могат да се използват
незабавно, без изплакване с вода. В случай, че след изтичане на времето на въздействие по
повърхността на обработваните обекти има остатъци от препарата, същите могад да бъдат
подсушени.
Съвместимост с материали:
Препоръчва се използването на продукта за обработка на медицински изделия с
повърхности, устойчиви на алкохоли.
Условия на съхранение
Да се пази далече от достъп на деца. В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре
вентилирани помещения, далече от запалителни източници, открит огън и нагревателни
прибори, при температура от < 30º С. Да не се излага на пряка слънчева светлина.
Предпазни мерки

Сигнална дума: Внимание
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Предупреждения за опасност:
H226 – Запалими течности и пари
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336 – Може да предизвика сънливост или световъртеж
Препоръки за безопасност:
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
P210 - Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.Тютюнопушенето
забранено
P305+P351+P338 – При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте да промивате
P337+P313-При продължително дразнене на очите потърсете медицински съвет/помощ
Р403+Р233-Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява на добре проветриво
място
Третиране на отпадъчни количества и опаковки
Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции
/ информационния лист за безопасност.
Опаковка: Флакони от 750 ml с помпа за разпръскване и туби от 3, 5 и 10 литра.
Срок на годност: 3 години
ЖИВАС ООД
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com
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