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ALDESEPT MD 
АЛДЕСЕПТ МD 
 

Концентриран алдехиден препарат за дезинфекция на 
инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и 
апаратура 

                        1639 
            
Приложение 
 
Алдесепт MD е предназначен за дезинфекция на инвазивни и неинвазивни медицински и 
стоматологични инструменти, медицинска апаратура и лабораторна стъклария. 

 
Алдесепт МD може да се използва както за ръчна дезинфекция, така и при всички полу-автоматични и 
напълно автоматични циркулационни процеси. 

 
Свойства 
 
Алдесепт MD представлява балансирана синергична система от алдехиди и четвъртични амониеви соли, 
която проявява висока микробиална активност в ниски концентрации. Препаратът не съдържа 
формалдехид и активните му съставки са биоразградими. Притежава отлични почистващи свойства. 
Алдесепт MD не се инактивира от органична материя. Съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е 
съвместим с различни материали, които могат да бъдат третирани многократно без да бъдат повредени. 
Работните разтвори на препарата са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им. (Съхранявайте 
в затворен контейнер при стайна температура!)  
 
Външен ви  безцветна ароматизирана течност 
рН                 4.5 - 5.5 (20°C) 
Плътност  1.040 g/cm3 (20°C)   
 
Състав на препарата 
 
Всеки 100 g Алдесепт  MD съдържат: 
Активни вещества:  
  7.5 g  Глутаров алдехид  (CAS 111-30-8) 
  15.0 g  Етилен диокси диметанол (CAS 3586-55-8)  
  2.0 g  Бензалкониев хлорид (CAS 68424-85-1) 
 Спомагателни вещества: 
  Изопропанол, инхибитор на корозия, парфюмна композиция, деминерализирана   
                            вода.                          
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Класификация: 
Алдесепт МД отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската директива за 
медицинските изделия (MDD) 93/42 и е класифициран като медицинско изделие – Class IIb . 
Спектър на действие 
Бактерицидно, микобактерицидно (вкл. TBC), вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно. 

Микробиологична активност Концентрация Тест 
метод/Стандарт 

Експозиция 

Бактерицидна 
( P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae)  

1.0% EN 14561 30 min 

Фунгицидна  
(C.albicans, A.niger) 

1.0% EN 14562 30 min 

Микобактерицидна  
(M.terrae) 

1.0% EN 14348 60 min 

Вирусоцидна 
(Polio, Adeno, Noro) 

1.0% EN 14476. 60 min 

Спороцидна 
(Clostridium difficile) 

5% EN 17126 120 min 

  

                                            
(GHS05)          (GHS 08)             (GHS 09) 
 
Сигнална дума: Опасно 

Предупреждения за опасност: 
H302 – Вреден при поглъщане 
H332 – Вреден при вдишване 
H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите 
H334 – Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при 
вдишване 
H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища 
H315 – Предизвиква дразнене на кожата 
H317 – Може да причини алергична кожна реакция 
H400 – Силно токсичен за водните организми 
 
Препоръки за безопасност: 
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца 
Р261 Избягвайте вдишване на изпаренията 
Р280 Използвайте предпазни ръкавици от нитрилен каучук, предпазни очила, предпазна маска 
Р305+Р351+Р338 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. 
Р302+Р333+Р313 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: 
Потърсете медицински съвет/помощ. 
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда  

Метод на приложение: 

Работният разтвор се приготвя с питейна вода. Налейте необходимото количество вода в съд и 
постепенно добавете нужното количество от концентрата. Разбъркайте. Третиране чрез потапяне: 
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(разглобете максимално и разкрийте отворите на всички инструменти, доколкото е възможно и ги 
потопете в разтвора. Уверете се, че всички повърхности и отвори на инструментите са напълно покрити 
и оставете препарата да действа). Третиране чрез забърсване: (Използвайте подходящо средство-
кърпа, салфетка от нетъкан текстил или др., напоете го обилно  с разтвора и забършете повърхността до 
пълно омокряне и оставете препарата да действа). 

След изтичне времето на експозиция, изплакнете с вода третираните инструменти и ги подсушете. 

Таблица за дозиране 
Обект на дезинфекция Спектър на действие Работен разтвор Експозиция 

Дезинфекция и  почистване на 
инвазивни и неинвазивни 
медицински инсрументи и 
медицински изделия 

Бактерицидно, фунгицидно 
1.0 % 

 

 
30 min 

 

Микобактерицидно, 
вирусоцидно 

1.0 % 
 

 
60 min 

 

Спороцидно 
5.0 % 

 
120 min 

Циркулационни процеси 

Алдесепт MD е подходящ за всички полуавтоматични и напълно автоматични циркулационни процеси 
съгласно инструкциите на производителите на дезинфекционни автомати. Препоръчително е в този 
случай ръчно почистване на медицинските инструменти преди дезинфекция. 

Съвместимост с други материали: 

Метали: алуминий, неръждаема стомана, мед, месинг, анодизиран алуминий, хромиран месинг. 

Синтетични материали: поливинилхлорид, полипропилен, полиетилен 

Противопоказания: Да не се прилага върху порьозни, водо-неустойчиви материали и повърхност 

Условия за съхранение  
 Да се съхранява в затворена оригинална опаковка, в сухи и добре проветриви помещения защитени от 
пряка слънчева светлина, при температура от 0º до 40º С. 
За повече подробности, вижте ИЛБ. 
 
Внимание! Работните разтвори могат да се използват до 14 дни след приготвянето им. 
 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки- съгласно указанията на местното законодателство. 
Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции в 
информационния лист за безопасност. 
 
Опаковка:  
(HDPE) флакони от 250 ml и 500 ml, бутилки 1000 ml, туби от 3 L и 5 L 
               
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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