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Ecolab Sekusept Pulver ® 2
kg preparat do dezynfekcji i
odkażania narzędzi
medycznych
Cena brutto

214,88 zł

Cena netto

198,96 zł

Dostępność

Wysyłamy do 14 dni

Numer katalogowy

3049400

Kod EAN

4028163049410

Opis produktu

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi
medycznych Ecolab Sekusept Pulver ® 2 kg
Jeden z najbardziej popularnych środków do mycia i jednoczesnego odkażania i dezynfekcji narzędzi medycznych w służbie
zdrowia oraz protetyce (stomatologia). Ecolab Sekusept Pulver służy do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych wykonanych
z metalu, plastiku, elastomeru, szkła itp. Dezynfekcji inkubatorów. Dezynfekcji powierzchni. Dezynfekcji endoskopów.
Dezynfekcji wanien kąpielowych.
Przeznaczenie:

Preparat dezynfekujący i sterylizujący narzędzia medyczne jak i powierzchnie
Do silnych zabrudzeń (usuwa zaschnięte pozostałości)
Skuteczne mycie i dezynfekcja wszystkich narzędzi ze stali odpornych na korozję
Sekusept® nie nadaje się do czyszczenia narzędzi niklowanych i aluminiowych
Może być również stosowany do dezynfekcji w protetyce (stomatologia)

Zastosowanie:

Szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, drożdże, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Rota, Polio,
Papova, a po dodaniu aktywatora również prątki gruźlicy (Tbc) i spory bakterii
Natychmiast po użyciu zanurzyć brudne narzędzia (przedmioty muszą być całe zanurzone i wypełnione roztworem)
Preparat czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny
Doskonałe właściwości myjące
Bezwonny w roztworze
Bardzo dobra tolerancja materiałowa
Zawiera inhibitory korozji, środki powierzchniowo-czynne
Przeznaczony również do myjek ultradźwiękowych
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100 g preparatu zawiera: 20.0 g nadwęglanu sodu i 15.0 g czteroacetyloetylenodiaminy
Fosforany, fosfoniany, niejonowe związki powierzchniowo- czynne
Zawartość substancji aktywnej w 2 % roztworze użytkowym > 600 mg/kg (ppm kwasu nadoctowego), kwas nadoctowy
powstaje w trakcie przygotowania roztworu.
Ecolab Sekusept Pulver® cechuje się szerokim spektrum działania obejmując: bakterie, drożdże, wirusy (łącznie z HBV,
HCV, HIV) Adeno, Rota, Polio, Papova, a po dodaniu aktywatora również prątki gruźlicy (Tbc) i spory bakterii. Produkt dostępny
również w wiaderku o wadze 10 kg.

Główne cechy produktu:

Opakowanie: 2 kg (wiaderko)
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego
Przed użyciem preparatu należy zapoznać się z wytycznymi producenta narzędzi
Przetestowany zgodnie z metodyką EN i DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)
Podstawą działania preparatu są aktywne atomy tlenu
Może być stosowany w ultradźwiękowych urządzeniach myjących
Preparat czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny
Bezwonny w roztworze
Zawiera inhibitory korozji i środki powierzchniowo-czynne
Zaopiniowany przez OLYMPUS OPTICAL
pH: 10,0
Okres ważności preparatu: 3 lata

Sprawdź pozostałe środki do dezynfekcji
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