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УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 
ЦИТРИКАДЕЗ 
Разтвор 20% и разтвор 50%  
 
ТЕЧЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ,  
ДЕКАЛЦИФИКАЦИЯ И  ТОПЛИННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
ХЕМОДИАЛИЗНИ МАШИНИ  
 

  1639 
 
Приложение 
 
ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е предназначен за химио-термо дезинфекция (комбинация от 
химична и термична дезинфекция) на машини за хемодиализа с циркулация.  
След всяка направена хемодиализа хидравличната система на машината трябва да бъде 
дезинфекцирана с декалцифициращ дезинфектант, който да отстрани натрупаните калцификати и 
патогенни микроорганизми. В противен случай работата на оборудването за хемодиализа може да се 
влоши в следствие от натрупването на бикарботани от  използваните  концентрати.  
 
Свойства 
 
ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е течен концентрат базиран на лимонена киселина. 
Притежава бързо гермицидно действие в ниски концентрации и комбинира дезинфекция и 
декалцификация в един процес.  
 
ЦИТРИКАДЕЗ  (разтвор 20% или 50%) не съдържа силно-опасни съставки. Безопасен е за ползване 
и е безвреден за околната среда.  

Външен вид:  бистра жълтеникава течност 
Плътност: 

20% разтвор 1.078 – 1.081 g/cm3 
50% разтвор 1.190 – 1.210 g/cm3 

 
Състав на препарата - 100g ЦИТРИКАДЕЗ съдържат 
 
Активни съставки: 
20% разтвор – 20 g  Лимонена киселина (безводна CAS 77-92-9 или 
                                   монохидрат CAS 5949-29-1) 
50% разтвор – 50 g  Лимонена киселина (безводна CAS 77-92-9 или 

                                монохидрат CAS 5949-29-1) 
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Класификация: 
ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на 
Европейската директива за медицинските изделия (MDD) 93/42 и е класифициран като медицинско 
изделие – Class II b. 
 

Спектър на действие 
Цитрикадез притежава бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно (за вируси с обвивка) и 
туберкулоцидно действие при температура от 83°C. 

 
(GHS07) 
 
Предупреждения за опасност: 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
Препоръки за безопасност: 
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.            
      
Начин на употреба 
ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е предназначен, да се ползва в центрове за хемодиализа, за 
почистване, декалцифициране и дезинфекция на хемодиализни машини. 
ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) трябва да се употребява при стриктно спазване на 
инструкциите, дадени от производителите на машините за хемодиализа. 
ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е съвместим с всички хемодиализни машини, произвеждани от 
световно известни производители, които използват работни разтвори на лимонена киселина (20% или 
50%) при високи температури  и експозиционно време от минимум 15 мин. 

 
Внимание 
ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) е предназначен за ползване само в специализирани здравни 
заведения за хемодиализа. Да се използва за почистване, декалцификация и топлинна дезинфекция 
на апарати за хемодиализа, стриктно съгласно инструкциите предоставени от производителите на 
апаратите за хемодиализа! 
ЦИТРИКАДЕЗ (разтвор 20% или 50%) не трябва да влиза в контакт с очите. Ако това се случи 
промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако 
има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате и потърсете медицинска 
помощ. 
 

ЦИТРИКАДЕЗ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА! 
 
Условия на съхранение 
В добре затворена оригинална опаковка, на сухо, хладно и добре проветряемо помещение, 
далеч от храни и напитки, при температура от 5 - 30°C. Да не се съхранява в метални 
контейнери. Да се съхранява далеч от силно алкални и оксидиращи препарати. Да се пази 
далеч от обсега на деца.    

Опаковка:  Туби (HDPE) от  5 L и 10 L   

Срок на годност:  2 години 
 
ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14  
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com      


