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GLUTASEPT S 
ГЛУТАСЕПТ S 

 
готов за употреба разтвор за високостепенна студена 
дезинфекция на инвазивни медицински инструменти, 
термолабилни и термоустойчиви медицински изделия 
 

      1639 
Приложение 

Глутасепт S представлява високо-ефективен дезинфектант на базата на глутаров алдехид и е 
предназначен за: 

- почистване и дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти и апаратура 

- високостепенна студена дезинфекция на термолабилни материали, анестезиологично 
оборудване, ендоскопи (вкл. гъвкави) 

 
Свойства 

Глутасепт S е готов за употреба стабилизиран разтвор на глутаров алдехид. Той е висико 
ефективен, бързо действащ и лесен за работа. Глутасепт не се инактивира от органична материя и 
е съвместим с различни материали – метали (алуминий, неръждаема стомана, мед, месинг, 
анодизиран алуминий, хромиран месинг), синтетични материали (PVC, полипропилен, 
полиетилен) гума и пластмаси. Препаратът притежава добри почистващи свойства. 
 
Неактивираният препарат представлява безцветна прозрачна течност.  
рН 6.0 – 8.0 
 
Състав на препарата 

Глутасепт  S съдържа (g/100g): 
Активни вещества:  
                                    Глутаров алдехид (CAS 111-30-8)  - 2.5 g 

             
 

Други съставки: 
    Инхибитор на корозия, водоразтворим полимер, нейоногенни ПАВ, 
парфюмна композиция 

 
 

Класификация: 

Глутасепт S отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската директива за 
медицинските изделия (MDD) 93/42 и е класифициран като медицинско изделие – Class IIb . 
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Спектър на действие 

Глутасепт S има бактерицидно, микобактерицидно (вкл.туберкулоцидно), вирусоцидно, 
фунгицидно и спороцидно действие.  

 
Начин на употраба: 

Глутасепт S е стабилизиран, готов за употреба разтвор. Годност на работния разтвор до 28 дни. 
Дезинфекцията се извършва чрез потапяне в покрити съдове при време на въздействие, както е 
посочено по-долу. При видимо замърсен работен разтвор, същият следва да бъде незабавно 
подменен.  
 
При работа с препарата използвайте подходящо защитно облекло, ръкавици, предпазни средства 
за очите / лицето.  
 
За осъществвяване на високостепенна студена дезинфекция на медицински инструменти и 
изделия, същите трябва да бъдат напълно потопени в разтвора и всички вътрешни кухини и 
отвори да бъдат изцяло запълнени през цялото време на експозиция. След изтичането на 
експозиционното време третираните изделия трябва да бъдат изплакнати със деминализирана 
вода и подсушени. 

Обект на дезинфекция Спектър на действие Експозиция 

Инвазивни медицински и 
дентални инструменти,  

термо-устойчиви и термо-лабилни 
медицински изделия 

Бактерицидно и фунгицидно 5 min   

Спороцидно 120 min 

Микобактерицидно/туберколоцидно 
и вирусоцидно 

15 min 

 
Внимание! Работните разтвори могат да се използват в рамките на 30 дни след приготвянето им. 
Дезинфекцията се извършва само в затворени съдове. 
 
Контраиндикации: Да се избягва контакт със силни киселини и основи. 
 
Пиктограми: 
 

                    

(GHS 07)      (GHS 05)      (GHS 08)     

Микробиологична активност Метод за изпитване Експозиция 
Бактерицидно действие  
(  P. aeruginosa, S.aureus, E.hirae, E.coli ) 

EN 14561 
EN 13727 

5 min 

Фунгицидно действие  
(C.albicans) 

EN 14562 5 min 

Микобактерицидно/туберкулоцидно) действие  
(M.terrae, M.avium) 

EN 14348 15 min 

Вирусоцидно действие 
( Poliovirus, Adenovirus, Norovirus ) 

EN 14476 15 min 

Спороцидно действие  
(C.difficile) 

EN 17126 120 min 
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Сигнална дума: Опасност 
Предупреждения за опасност: 
H302 – Вреден при поглъщане.  
H315 – Предизвиква дразнене на кожата. 
H317 – Може да причини алергична кожна реакция. 
H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H334 – Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при 
вдишвания. 
H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища 
 
Препоръки за безопасност: 
P 280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазни 
маска за лице. 
P301+P312- ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар/. 
Р304+Р342+Р311 ПРИ ВДИШВАНЕ: При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР 
ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар/. 
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. 
Продължете с изплакването. 
Р302+Р332+Р313 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: При поява на кожно раздразнение: Потърсете 
медицински съвет/помощ. 
 
Условия на съхранение 

Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка на места, защитени от пряка слънчева 
светлина, далече от нагревателни  прибори и открит огън, при температури от 5 до 35º С. 
 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки 

Да не се допуска изпускане на препараата в околната среда - вижте специалните инструкции / 
информационния лист за безопасност. 
 
Опаковка HDPE: бутилки от 1L  и туби от 5L 
 
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 
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