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QUARTYSEPT 
КВАРТИСЕПТ 
 
ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР ЗА БЪРЗА 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ НА 
НЕИНВАЗИВНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ  
 

     

              1639
                                                                                       

Приложение 
 КВАРТИСЕПТ е предназначен за бърза дезинфекция на повърхности на неинвазивни 
медицински изделия както и на повърхности на предмети в медицинската област включително 
маси, плотове, болнични легла, столове, повърхности на медицинско оборудване, съдове за 
инструменти, дръжки, покривала, дюшеци и др. 
 
Свойства 
 Квартисепт е готов за употреба разтвор базиран на комбинация от алкохоли и 
четвъртични амониеви соли. Не съдържа алдехиди и феноли. Препаратът проявява широк 
спектър на микробиологична активност при кратко време на експозиция. Органичната почва не 
повлиява биоцидната му активност. 
 
Външен вид:  прозрачна течност 
pH (10% р-р )  5.0 -  8.0 (20ºC) 
 
Активни съставки (за 100g): 
 
Пропан 2-ол (CAS67-63-0) – 20 g 
Eтанол (CAS 64-17-5) – 10 g 
Бензалкониев хлорид (CAS 68424-85-1) – 0.20 g 
 
Класификация  
 КВАРТИСЕПТ отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската 
директива за медицинските изделия 93/42/CEE и е класифициран като медицинско изделие – 
Class IIа 
 
Спектър на действие 
Квартисепт притежава бактерицидно и фунгицидно действие. 

Микробиологична активност Метод на 
изпитване 

Експозиция 

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

EN 14561 1 мин 

Фунгицидна 
(C.albicans ) 

EN 13624 1 мин 
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(GHS 02)               (GHS 07) 
 
Сигнална дума: Внимание  
 
Предупреждения за опасност: 
H226 - Запалими течности и пари 
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите 
H336 - Може да предизвика сънливост и световъртеж 
Препоръки за безопасност: 
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца 
P210 - Да се пази от топлина, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. 
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. 
Р403+Р233 – Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. 
Р337+Р313 – При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
 
Начин на употреба: 
 КВАРТИСЕПТ се прилага без разреждане. Дезинфекцията се извършва чрез напръскване 
или забърсване на повърхностите на медицинските изделия и други повърхности в 
медицинската област. Експозиционно време  1 минута.  

- Дезинфекция чрез пръскане: 
Напръскайте повърхността, която е обект на дезинфекция, като се уверите, че същата е добре 
омокрена. Поради съдържанието на алкохол в препарата и с цел безопасност, се препоръчва 
дезинфекция чрез пръскане само на места, които не могат да бъдат достигнати при забърсвне. 

- Дезинфекция чрез забърсвне: 
Навлажнете чиста кърпа с разтвора или изсипете малко от него върху повърхността, която е 
обект на дезинфекция (прибл. 25ml/m2). Внимателно забършете изцяло повърхността с плавни 
движения. Уверете се, че повърхността е напълно омокрена. 
 
Показания за противодействие:  По време на обработка на медицински изделия и оборудване 
с препарата, същите трябва да се намират далеч от източници на запалване. 
Да не се нанася върху пропускливи и чувствителни към алкохол повърхности! 
 
Условия на съхранение:         
             30º С 

В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещение при t  0º С        

Опаковки:  Флакони (HDPE) oт 1 L със спрей-помпа. 

Туби (HDPE) oт 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 
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