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УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

SEPTOQUAT AM MD 
        RFU 
(Септокват АМ MD готов разтор) 
  
ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
НА ПОВЪРХНОСТИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 
 
 

 

         1639 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Septoquat AM MD RFU е предназначен за бърза дезинфекция, чрез забърсване, на 
повърхности на медицински изделия и повърхности в медицинската област, като маси, 
матраци, покривала и други предмети.  
Тъй като препаратът не съдържа алкохол, той е много подходящ за приложение върху 
акохол-чувствителни материали, като акрилно стъкло и други.  
Septoquat AM MD RFU е подходящ за дезинфекция и почистване на кувьози за 
новородени , ултразвукови вани и множество други медицински изделия. 
 
СВОЙСТВА 

Septoquat AM MD RFU е базиран на комбинацията на алкиламин, четвъртични амониеви 
съединения и повърхностноактивни вещества. Той не съдържа алдехиди, феноли и 
хлор. Препаратът има широк спектър на микробиологична активност при кратко 
експозиционно време. Органичните замърсявания не намаляват биоцидната му 
активност. 

Septoquat AM MD RFU притежава силен почистващ ефект. Той не позволява на 
органичната материя да засъхне по повърхностите, а формираните водоразтворими 
протеини се отстраняват лесно.  
 
Външен вид  Жълтеникава течност 
pH  (20ºC)  9.4 -  9.6 
 
 
АКТИВНИ СЪСТАВКИ  (на 100 g):  
 
Benzalkonium chloride (CAS 68424-85-1) – 0.40 g 
Didecyl dimethyl ammonium chloride (CAS 7173-51-5) – 0.20 g 
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9) – 0.24 g 
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КЛАСИФИКАЦИЯ 

Septoquat AM MD RFU отговоря на изискванията за химически дезинфектанти на Евро-
пейската Директива 93/42/CEE и е класифициран като медицинско изделие  - Class IIб. 
 
 
 
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ 
Бактерицидно, фунгицидно, микобактерицидно и вирусоцидно действие.  
 

Микробиологична активност Ставдарт Експозиция 

Bactericidal  
( P.aeruginosa,MRSA, S.aureus, E.hirae)  

EN 13727 5 min 

Fungicidal  
(C.albicans, A.niger) 

EN 13624 5 min 

Virucidal EN 14476 15 min 
Mycobactericidal EN 14348 60 min 

 
 
НАЧИН НА УПОТРЕБА: 

Septoquat AM MD RFU  се прилага неразреден. Дизинфикцията се извършва чрез 
обтриване или опръскване на медицинските изделия или различните повърхности в 
медицинската област, като се осигури обилно омокряне. Време на въздействие 5 мин. 
Направете необходимото, третираните повърхности да бъдат добре омокрени през 
цялото експозиционно време.  
 

            . 
 
УСРОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:                                              30º С 

В добре затворена оригинална опаковка при температура  t  5º С       . 
 
 
Предпазни мерки 
При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска 
помощ. След контакт с кожата тя да се измие обилно с вода и сапун. Да не се допуска изпускане 
на концентрата в околната среда. 
 
Опаковка: Флакони от 1000  ml със спрей помпа. Туба от 5 L         
  
Срок на годност: 2 години 
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