
Tehokas vaikutus 

Laaja toiminta-alue 

pH 7.6-7.9 

Vaahtoamaton 

Ympäristöystävällinen 

neodisher Septo Active 

Yleistä 
Jauhemainen desinfiointiaine.  
 
Käyttökohteet 
• Desinfiointiaine lämpöstabiilien ja ei-lämpö-

stabiilien instrumenttien manuaalista uudelleen-
käsittelyä varten. 

 
 
• Käytetään manuaaliseen puhdistukseen/

desinfiointiin upottamalla– sekä ultraäänipesulait-
teisiin.             

Suorituskyky

• Bakterisidinen, fungisidinen, mykobakterisidinen,     
viruksia ja itiöitä tappava  vaikutus on todennettu ja 
sertifioitu

• Desinfiointitvaikutus on testattu ja todistettu eurooppa-
laisten standardien, VAN:n ja EMMI:n menetelmien  
mukaisesti

• Hyvä puhdistusteho, ei proteiinien kiinnittymistä

• Pinnoitettu granulaattijauhe - vähän pölyävä, helposti         
liukeneva

• Sopii materiaaleille, kuten ruostumaton teräs,            
anodisoitu alumiini, muovi (sis. silikoni)

• Ei sovellu messinkiä ja kuparia sisältäville instrumen-
teille eikä mekaanisesti vaurioituneille kromatuille tai       
nikkelillä pinnoitetuille pinnoille

• VAH-listattu

• ÖGHMP-luettelossa

• Virusidiaktiivisten desinfiointiaineiden IHO-luettelossa 



Käyttö ja annostelu 

neodisher Septo Active –jauhetta voidaan käyttää uppo– 
nesteissä tai ultraäänilaitteissa. Halutusta aktiivisuudesta 
riippuen liuos valmistetaan alla lueteltujen suositusten 
mukaisesti.  
 
neodisherille Septo Active liukenee täysin sekoittamalla sitä 
mahdollisimman haaleaan veteen. Käyttöliuos on valmis 15 
minuutin kuluttua. 
 
Lääketieteelliset instrumentit avataan valmistajan ohjeiden   
mukaisesti, puhdistetaan tai liotetaan desinfiointia varten 
käyttöliuoksessa.  
 
Kaikki pinnat on kasteltava desinfiointiaineella. Ilmakuplat 
on poistettava. Pitoaika ultraäänihauteissa ei saa ylittää 
laitteen valmistajan ohjeissa annettua aikaa.  

Annostelusuositus (20 °C)  

Puhdistus desinfioimalla 
bakteereja tappava, yeasticidal, 
aktiivinen vaipallisia viruksia vas-
taan (mukaan lukien esim. HBV, 
HIV, HCV)  

10 g/I (1.0 %), 5 min  

Puhdistus desinfioinnilla ja itiö-
aktiivisuudella 
bakteereja tappava, hiivasoluja tap-
pava, aktiivinen vaipallisia viruksia 
(mukaan lukien esim. HBV, HIV, 
HCV) vastaan, itiöitä tappava 
(mukaan lukien Clostridium diffici-
le)  

10 g/I (1.0 %), 15 min  

Desinfiointi 
bakterisidinen, mykobakteeri-
myrkky, fungisidinen, virusidinen 
(mukaan lukien esim. rota-
virukset, norovirukset, HAV), itiöt 
tappavat (mukaan lukien Clostri-
dium difficile)  

20 g/I (2.0 %), 15 min  

Tarkka annostelu on helppoa neodisherin annostelukorkilla 
tai 100 g annospussista.  

Annostelutaulukko 

 Haluttu pitoisuus käyttöliuosta  

 1.0 % 2.0 % 

Liuos Vaadittu määrä jauhetta (neodisher annostelu 
korkilla)  

3 l 37.5 ml 75 ml 

5 l 62.5 ml 125 ml 

10  l 125 ml 250 ml 

30 l 375 ml 750 ml 

Huom: Lisää tarvittava vesi altaaseen.  

Lisää sitten vastaava määrä jauhetta taulukon  mukaisesti 
neodisher-annostelukorkin avulla (tilavuus viittaa korkin 
mittaan) tai lisää annospussista (1 pussi = 100 g).  

Annostelutaulukko 

 Haluttu pitoisuus käyttöliuosta  

 1.0 % 2.0 % 

Liuos Vaadittu määrä jauhetta 

5 l  100 g =1 annospussi 

10  l 100 g= 1 annospussi 200 g = 2 annospussia 

20  l 200 g = 2 annospussia 400 g = 4 annospussia 

30  l 300 g = 3 annospussia 600 g = 6 annospussia 

Neodisher-testiliuskojen (tuotenumero 981320) avulla  
voidaan määrittää käyttöliuoksen pitoisuus. Liuos on uusit-
tava vähintään työpäivittäin tai jos liian pieni pitoisuus-
määrä on ilmoitettu. 

Neodisher Septo Active -liuos ei saa kuivua.  
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Yleisiä huomautuksia 

• Vain ammattikäyttöön! 
 
• Käytä annostelua varten manuaalista annostelua ja 

annosteluvälineitä, kuten esim. tarvittaessa neodisher-
annostelukorkkia. 

 
• Suositellaan käsineiden käyttöä desinfiointiaineita  

käytettäessä. 
 
• Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. 
 
• Säilytys ja kuljetus on sallittu vain alkuperäis-

pakkauksessa. 
 
• Jälleenkäsittelyn tulee olla kaikkien lääkinnällisiä    

laitteita koskevan direktiivin mukaisten asetusten   
mukainen ja se on suoritettava asianmukaisilla       
validoiduilla prosesseilla. 

 
• Neodisher Septo Active -liuos on huuhdeltava koko-

naan vedellä (mieluiten deionisoidulla vedellä). 
 
• Noudata laitteen valmistajan suosituksia DIN EN ISO 

17664 -vaatimusten mukaisesti.  

Asiantuntijaraportit
Desinfiointitoiminta on vahvistettu sertifikaatilla. Voimme 
tarjota todistuksia pyynnöstä. 

Tekniset tiedot 

pH-alue noin 7,6 - 7,9                                           
(20 g/I, määritetty vesi-johtovedessä, 20 °C) 

Tiheys  800 g / l  

Ainesosat
Ainesosat pesuaineista annetun asetuksen (EU) N:o 
648/2004 mukaisesti: 
                
<5% fosfaatteja, ionittomia pinta-aktiivisia aineita 
> 30% happipohjaisia valkaisuaineita.4 
               
Vaikuttava aine peretikkahappo muodostuu valmistettaessa 
käyttöliuosta. 1,0-prosenttinen käyttöliuos (10 g rakeita / 
litra vettä) sisältää 0,15% peretikkahappoa. 

CE-Merkki 
neodisher Septo Active noudattaa lääkinnällisiä laitteita 
koskevan eurooppalaisen direktiivin 93/42 / ETY liitettä 1. 
               

Varastointitiedot 
Säilytä aina lämpötilassa 0 °C—25 °C. Älä altista suoralle 
auringonvalolle. 
              
Käytettävissä 2 vuotta, kun sitä säilytetään suositusten 
mukaisesti. Viimeinen käyttöpäivä on etiketissä tiimala-
sisymbolin jälkeen. 
             

Vaara- ja turvalausekkeet 
Katso turvallisuustiedot EY-käyttöturvallisuustiedotteista.  

Hävitä kun astia on tyhjä ja suljettu. Tuotejäämien hävittä-
minen, katso käyttöturvallisuustiedote.


