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ACTOLIND® w Gel
Koruma ve Nemlendirme için Yara Bakım Jeli

✓ Polyhexanide; kolonize ve infekte olmuş kronik yaralar ve yanıkların  
    bakımı için ilk seçenek aktif madde olarak sınıflandırılmıştır
✓ Yaraların ve yara bakımında kullanılan bandaj, pansuman ve yara dolgu  
    maddeleri gibi tıbbi malzemelerin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve  
    dekontaminasyonu için uygundur
✓ Çoklu ilaç dirençli organizmalara (MDRO, MRSA, VRE) ve mikotik  
    patojenlere (Candida albicans) karşı yüksek etkilidir
✓ Granülasyon ve epitelizasyonu hızlandırır
✓ Dermatolojik olarak test edilmiştir ‘’Excellent’’
✓ Biyouyumludur
✓ İyi tolere edilir
✓ Basit iş ve ev kazalarında ✓ 1. ve 2. derece yanıklarda ✓ Kolonize ve  
    infekte olmuş kronik yaralarda

Actolind® w Gel infekte olan veya olmayan akut ve kronik 
yaraların ve 1. ve 2. derece yanıkların temizliği, dekontaminasyonu 
ve nemlendirilmesi için bandaj, pansuman, tampon veya yara 
dolgu maddeleri gibi tıbbi malzemelerle birlikte kombine olarak 
kullanılabilen koruyucu bir bakım jelidir.

Actolind® w Gel koruyucu bir film tabakası oluşturarak yara 
yüzeyini temizler, nemlendirir ve dış yüzeyden ayrılmasını sağlar. 
Pansuman ile yara yüzeyi arasındaki boşluğu doldurur ve yarayı 
sabit tutarak iyileşme sürecinin kısalmasına yardımcı olur.

Kimyasal Bileşimi:
Poloxamer 188, Polyhexamethylene biguanide (Polyhexanide, 
0.1%), saf su ve yardımcı maddeler

Endikasyonları:
• İnfekte olan veya olmayan akut yaralarda (kesilme,  
   yırtılma, sıyrılma, ezilme, ısırılma, sokulma, vb. sonucu  
   oluşan travmatik yaralar veya cerrahi yaralar),
•   İnfekte olan veya olmayan kronik yaralarda (diyabetik  
   ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları),
• İnfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal  
   yaralarda, (1. ve 2. derece yanıklar, elektrik akımı  
   sonucu  oluşan yaralarda, radyasyon yaralarında)
• Ürolojik kateterlerin giriş bölgelerinde,
• Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin bakımında,  
   bandaj, sargı bezi, kompres ve yara doldurucu gibi  
   materyallerin uygulanması       öncesinde       yara      
   yüzeyinin     bakımı, nemlendirilmesi ve koruyucu bir  
   tabaka ile kaplanmasında, yara ve pansuman   
   arasında bir bariyer oluşturup kuruma ve yapışmanın  
   önlenmesinde kullanılmaktadır

Actolind® w Gel, Actolind® w Solution ile kombine olarak 
uygulanabilir. Actolind® w Gel uygulanmadan önce,  
Actolind® w Solution ile kirletici unsurları ve döküntüleri 
uzaklaştırmak üzere yara temizlenmelidir. Pansuman ve 
bandajlama öncesinde yara yatağı dikkatli bir şekilde bolca jel ile 
kaplanmalıdır. 

Actolind® w Gel granülasyonu ve epitelizasyonu inhibe etmez. 
Tahriş edici ve acı verici özelliklere sahip değildir. Duyarlılığa yol 
açmaz ve uzun süre güvenle kullanılabilir. 
Actolind® w Gel bir sonraki pansuman değişimine kadar yara 
yüzeyinde kalabilir. Actolind® w Gel bu şekilde yara yüzeyini 
sürekli nemli tutar ve kurumayı önleyerek pansumanın yara 
yüzeyine yapışmasını minimize eder.

Actolind® w Gel, antibiyotik dirençli (MRSA, VRE gibi) 
mikroorganizmalara ve mikotik patojenlere karşı koruma sağlar ve 
ayrıca alerjik hastalar ve diyabetikler tarafından da iyi tolere edilir. 

Actolind® w Gel’in oluşturduğu yara yüzeyini kaplayan koruyucu 
film tabakası bir sonraki pansuman değişiminde yara yüzeyinden 
kolayca uzaklaştırılabilir.

Kullanım Şekli:
Actolind® w Gel direkt yara üzerine uygulanabileceği gibi, 
bandaj, gazlı bez üzerine de uygulanıp kullanılabilir. Herhangi bir 
kontaminasyon riski oluşmaması için açılan ürün tek bir hasta 
üzerinde kullanılmalıdır. Sağlıklı bir yara iyileşme süreci için, yara 
temizliği ve bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Kirletici unsurların ve mikroorganizmaların yara yüzeyine 
taşınma riskini minimize etmek için, yaranın tamamı ve çevresi 
Actolind® w Solution ile iyice temizlenmelidir. Optimal bir yara 
temizliği için, derin ve yoğun nekrotik dokunun olduğu yaraların, 
ıslatılmış bir kompres yardımı ile en azından 10-15 dk. boyunca 
nemlendirilmesi önerilir. Solüsyonu seyreltmeyiniz! 

Temizliği yapılan yaranın üzeri Actolind® w Gel ile kaplanıp 
yara uygun bir şekilde bandajlanmalıdır. Actolind® w Gel eşsiz 
kombinasyonu ile yara yüzeyi ile pansuman arasında koruyucu 
bir film tabakası oluşturarak mikroorganizmaların yara yüzeyine 
adezyonunu mekanik olarak engeller.

Ref 1. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018

ORIGINAL

der m atest®

04

2014

EXCELLENT dermatest-
garantie.de

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Ambalaj Şekli Artikel No

10x5 ml strip - Monodose Strip 06.6803.05

10 mL 500 Tüp 06.6803.10

30 mL 240 Tüp 06.6803.30

50 mL 218 Tüp 06.6803.50

» ECZA DOLAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN YARA BAKIM ÜRÜNLERİ «



3www.actopharma.com

ACTOLIND® w Solution 
Koruma, Nemlendirme ve İrrigasyon İçin  
Yara Bakım Solüsyonu

✓ Polyhexanide; kolonize ve infekte olmuş kronik yaralar ve yanıkların 
    bakımı için ilk seçenek aktif madde olarak sınıflandırılmıştır
✓ Yaraların ve yara bakımında kullanılan bandaj, pansuman ve yara dolgu  
    maddeleri gibi tıbbi malzemelerin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve  
    dekontaminasyonu için uygundur
✓ Çoklu ilaç dirençli organizmalara (MDRO, MRSA, VRE) ve mikotik  
    patojenlere (Candida albicans) karşı yüksek etkilidir
✓ Granülasyon ve epitelizasyonu hızlandırır
✓ Dermatolojik olarak test edilmiştir ‘’Excellent’’
✓ Biyouyumludur
✓ İyi tolere edilir
✓ Basit iş ve ev kazalarında ✓ 1. ve 2. derece yanıklarda ✓ Kolonize ve  
    infekte olmuş kronik yaralarda

Actolind® w Solution infekte olan veya olmayan akut ve kronik 
yaraların ve 1. ve 2. derece yanıkların temizliği, irrigasyonu, 
dekontaminasyonu ve nemlendirilmesi için bandaj, pansuman, 
tampon veya yara dolgu maddeleri gibi tıbbi malzemeler ile birlikte 
kombine olarak kullanılabilen koruyucu bir bakım solüsyonudur.

Actolind® w Solution yaraların mekanik olarak temizlenmesine 
olanak sağlar. Bileşimindeki yüzey aktif maddeler sayesinde 
yüzey gerilimini azaltarak, yara bakımı öncesi gerekli olan 
yara temizliği rahat ve acısız bir şekilde gerçekleştirilir.  
Actolind® w Solution, temizleme ve nemlendirme etkisi ile 
uygulandığı bölgelerde yara iyileşme sürecine katkıda bulunur.
Actolind® w Solution antibiyotik dirençli (MRSA, VRE gibi) 
mikroorganizmalara ve mikotik patojenlere karşı koruma sağlar ve 
ayrıca alerjik hastalar ve diyabetikler tarafından da iyi tolere edilir. 

Kimyasal Bileşimi:
Poloxamer 188, Polyhexamethylene biguanide (Polyhexanide, 0.1%), 
saf su

Endikasyonları:
• İnfekte olan veya olmayan akut yaralarda (kesilme, yırtılma,  
   sıyrılma, ezilme, ısırılma, sokulma, vb. sonucu oluşan  
   travmatik yaralar veya cerrahi yaralar),
• İnfekte olan veya olmayan kronik yaralarda (ör.: diyabetik  
   ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları, vb.),
• İnfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal yaralarda 
   (1. ve 2. derece yanıklar, elektrik akımı sonucu oluşan  
   yaralarda, radyasyon yaralarında)
• Ürolojik kateterlerin giriş bölgelerinde,
• Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin bakımında, bandaj,  
   sargı bezi, kompres ve yara doldurucu gibi materyallerin  
   uygulanması öncesinde yara yüzeyinin bakımı, nemlendirilmesi  
   ve koruyucu bir tabaka ile kaplanmasında, yara ve pansuman  
   arasında bir bariyer oluşturup kuruma ve yapışmanın 
   önlenmesinde kullanılmaktadır

Actolind® w Solution, tedavi öncesinde yara yüzeyinin temizlenmesi 
ve irrigasyonu için kullanılmaktadır.  Actolind® w Solution, 
Actolind® w Gel ile kombine olarak uygulanabilir. Actolind® w Gel 
uygulanmadan önce, Actolind® w Solution ile kirletici unsurları ve 
döküntüleri uzaklaştırmak üzere yara temizlenmelidir. 

Actolind® w Solution, kuruyarak yara yüzeyine yapışmış ve 
sökülmesinde zorluk yaşanan kabuklaşmış pansuman materyallerinin 
antiseptik temizliğinde ve yumuşatılmasında da kullanılabilir. 
Actolind® w Solution granülasyonu ve epitelizasyonu inhibe etmez. 
Tahriş edici ve acı verici özelliklere sahip değildir. Duyarlılığa yol 
açmaz ve uzun süre güvenle kullanılabilir. 

Kullanım Şekli:
Actolind® w Solution direkt yara üzerine uygulanabileceği 
gibi, bandaj, gazlı bez üzerine de uygulanıp kullanılabilir. 
Kirletici unsurların ve mikroorganizmaların yara yüzeyine 
taşınma riskini minimize etmek için, yaranın tamamı ve çevresi  
Actolind® w Solution ile iyice temizlenmelidir. Optimal bir 
yara temizliği için, derin ve yoğun nekrotik dokunun olduğu 
yaraların, ıslatılmış bir kompres yardımı ile en azından 10-15 dk. 
boyunca nemlendirilmesi önerilir. Solüsyonu seyreltmeyiniz! 
Actolind® w Solution kullanımdan önce vücut sıcaklığına 
ısıtılabilir. Yara yüzeyine yapışmış pansuman ve bandajları 
da Actolind® w Solution ile iyice ıslatın, yaklaşık 5-10 dk. 
yumuşamalarını bekleyin ve dikkatli bir şekilde yara üzerinden 
sökün.  Pansuman malzemelerinin Actolind® w Solution ile 
ıslatılması, yara yüzeyine yapışmayı önler ve pansuman değişikliğini 
önemli derecede kolaylaştırır. Nemli bir yara iklimi sağlamak 
için, sargı her gün, gerekirse günde birkaç kez değiştirilebilir.  

Kateter giriş portları, esnek konektörler ve çevresi düzenli olarak 
Actolind® w Solution ile temizlenerek oluşabilecek bir enfeksiyonun 
önüne geçilebilir. Bu bölgelere yakın mesafeden Actolind® w Solution 
püskürtüp 1-5 dk. bekleyin. Actolind® w Solution’ın bileşenleri, 
özellikle mukozaya zarar vermez, kateter ve PEG materyallerini zarar 
vermeden temizler. Yara bakımında olduğu gibi, kurumuş plasterler, 
Actolind® w Solution ile ıslatılarak kolayca çıkarılabilir.

Actolind® w Solution tüm modern yara pansumanları ile uyumludur. 
Herhangi bir kontaminasyon riski oluşmaması için açılan ürün tek bir 
hasta üzerinde kullanılmalıdır. Sağlıklı bir yara iyileşme süreci için, 
yara temizliği ve bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Ref 1. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018

ORIGINAL

der m atest®

04

2014

EXCELLENT dermatest-
garantie.de

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Ambalaj Şekli Artikel No

10x5 ml strip - Monodose Strip 06.6703.05

50 ml 100 Sprey Kapaklı Şişe 06.6703.50

100 ml 100 Sprey Kapaklı Şişe 06.6703.100

250 ml   49 Sprey Kapaklı Şişe 06.6703.250

350 ml   30 Sprey Kapaklı Şişe 06.6703.350

500 ml   30 Şişe 06.6703.500

1000 ml   10 Şişe 06.6703.1

» ECZA DOLAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN YARA BAKIM ÜRÜNLERİ «
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ACTOMAN® 
Sıvı El Sabunu

✓ Tüm yaş grupları için güvenli ve sık kullanıma uygun formüle edilmiştir.
✓ İnsan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermez.
✓ İçeriğindeki yumuşatıcı ve koruyucular sayesinde ciltte kuruluk ve  
    egzamaya sebep olmaz
✓ Hoş kokuludur

Actoman®, ihtiyaç durumunda sık el ve vücut yıkama için geliştirilmiştir. 
İçeriği sayesinde cildin nem dengesini korur. Ciltte herhangi bir kuruluk 
olmadan kapsamlı bir temizlik sağlar. İçeriğindeki farklı yüzey aktif maddeler 
sayesinde, yıkama esnasında bol ve kalıcı köpük oluşur. Ürün içeriğinde 
hassaslaştırıcı sabun bulunmaz ve kolay durulanır. 

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

1 L 10 06.8603.1

Kimyasal Bileşimi: 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Myristamine 
Oxide, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Chloride, Citric 
Acid, Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one 
and 2-Methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride 
and magnesium nitrate, Parfume, Patent Blue.

ORIGINAL

der m atest®

04

2019

EXCELLENT dermatest-
garantie.de

» EL VE CİLT ANTİSEPTİK ÜRÜNLERİ «

ACTODERMANOL®
El ve Cilt Antiseptiği - Etanol %70 (V/V)

✓ Tüm yaş grupları için güvenli ve sık kullanıma uygun formüle edilmiştir.
✓ İnsan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermez.
✓ Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Testlerine sahiptir.
✓ Kreş, okul öncesi, ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri dahil tüm yaş  
    grupları için “güvenli” “etkili” üründür.
✓ Alman dermatoloji uzmanları tarafından test edilmiş ve “Tüm cilt  
    tiplerine uygun” “mükemmel”onayı verilmiştir.
✓ Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir.

Actodermanol®, alkol bazlı el ve cilt antiseptiğidir. Günlük hijyenik 
el dezenfeksiyonu için sık kullanıma uygun formüle edilmiştir. Alerjik 
reaksiyona sebep olmaz. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Ellerinizde 
hasar oluşturmaz, içindeki koruyucu maddeler ile ellerinize bakım yapar. 
Aldehit, fenol, hidrojen peroksit, klorheksidin ve benzeri maddeler içermez. 
Güvenle ve sıklıkla kullanabilirisiniz.

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

50 ml 110 06.1046.50

100 ml 80 06.1046.100

250 ml 49 06.1046.250

500 ml 30 06.1046.500

1 L 10 06.1046.1

5 L 4 06.1046.5

Mikrobiyolojik Aktivite Uygulama  Alanı Uygulama Dozu Uygulama Aralığı

Bakterisidal                      EN 13727
El ve cilt üzerine  

püskürtme ve 
silme yolu ile

3-5 ml 
30 saniye

İstenilen  
sıklıkta

Fungusidal 
(C. albicans, A. niger)    EN 13624
Virüsidal 
(Adeno, Polio, MNV)     EN 14476

Kimyasal Bileşimi: 
100 g içeriği: 65,9 g Etanol (%70 V/V), yumuşatıcı (Lanolin), 
yardımcı maddeler.

ORIGINAL

der m atest®

07

2014

EXCELLENT dermatest-
garantie.de    Bactericidal (incl. MRSA, VRE, A. baumannii)

    Mycobactericidal (TBC)
    Yeasticidal (C. albicans)
    Limited virucidal (enveloped viruses,
    e.g. Vaccinia, Corona and Rotavirus)

30
sec

effective

B
io

c i da
l

B
io

S İ da
l

•C
O

S M E T I C
S

•

•K
O

Z M E T İ K
•
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» YER VE YÜZEY DEZENFEKTANLARI  «

ACTOSEPT® AF CITRUS
Kullanıma Hazır Yüzey Dezenfektanı

✓ Alkole dayanıklı tüm yüzeylerle uyumludur. 
✓ Bakterisidal, fungusidal ve virusidal etkilidir.
✓ Aldehit ve fenol içermez.
✓ Epoksi, PVC, seramik, masa, kapı kolları, elektrik düğmeleri, telefon,  
    mermer, boyalı-boyasız, cilalı,  tüm yer ve yüzeylerle uyumludur
✓ Geniş materyal uyumuna ve hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
✓ Alman DERMATEST laboratuvarında dermatolojik olarak test edilmiş ve  
    onaylanmıştır.

Actosept® AF Citrus; kullanıma hazır, alkol içeren hızlı etkili bir yüzey 
dezenfektanıdır. Ürün geniş bir etki spektrumu ve kolay kullanımı ile küçük 
yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonunda güvenle kullanılır. Alkole hassas yüzeyler 
hariç her türlü yüzeyin hızlı dezenfeksiyonu için kullanılır. Sıra, masa ve 
sandalyeler vb., sıklıkla el ve cilt temasının olduğu alanlar için uygundur. 
Hoş ve taze kokuludur.

Kimyasal Bileşim:
100 g içeriği: 20 g Etil alkol, 10 g 2-Propanol, 0,05 g 
Didesilmetilpoli(oksietil)amonyumpropionat ve yardımcı 
maddeler.

ACTOSAL® FLACHE AF
Alkol içermeyen, Konsantre Yer ve Yüzey Dezenfektanı

✓ Epoksi, PVC, seramik, masa, kapı kolları, elektrik düğmeleri, telefon,  
mermer, boyalı-boyasız, cilalı,  tüm yer ve yüzeylerle uyumludur
✓ Suya dayanıklı tüm yer, yüzey ve demirbaşlar, sert ve PVC zeminler,  
akrilik ve normal camlar ve mutfakların temizlik ve dezenfeksiyonu için  
kullanılır. ✓ Toksik değildir. ✓ İnsan, hayvan ve çevre sağlığına zarar 
vermeyen “Biyosidal” etken maddeler içerir. ✓ Ulusal ve Uluslararası 
Etkinlik Testlerine sahip, bakterisidal, fungusidal ve  virüsidal etkilidir.
✓ Güçlü temizleme etkisi ile dezenfeksiyon ile temizliği tek adımda  
gerçekleştirme imkanı sunar.
✓ Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Kurumu VAH/DGHM tarafından 
sertifikalandırılmıştır.

Actosal® Flache AF, kimyasal içeriği ile, temizliği ve dezenfeksiyonu 
aynı anda yapan konsantre bir üründür. Aldehit ve fenol içermez. Alkol 
içermediği için, alkole hassas yüzeyler dahil, tüm yüzeylerde kullanıma 
uygundur. Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir.

Akrilik cam ve alkole hassas yüzeyler dahil, suya dayanıklı tüm yer ve yüzeyin 
hızlı dezenfeksiyonu için kullanılır. Sıra, masa ve sandalyeler vb., sıklıkla el ve 
cilt temasının olduğu tüm yüzeyler ve duvar ve zemin için uygundur. Hoş ve 
taze kokuludur.

Kimyasal Bileşim:
100 g içeriği: 9,9 g Didesildimetilamonyum klorid (%70) ve 
yardımcı maddeler.

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

1 L 14 05.5502.1

5 L 4 05.5502.5

Kullanım Konsantrasyonu

Konsantrasyon Oranı Su Miktarı Ürün Miktarı
% 0,5 995 ml su + 5 ml dezenfektan 5 mL Mikrobiyolojik Aktivite Test Metodu Konsantrasyon Etki Süresi

Bakterisidal                        
                                     EN 1276 % 0,5 15 dakika

Fungusidal                         
(C. albicans, A. niger)     EN 1650 % 0,5 15 dakika

Virüsidal                            
(Adeno, Polio, MNV)     EN 14476 % 0,5 15 dakika

Bac
te

ri
ci

da
l -

 Fungicidal - Lim
ited  Virucidal

B
io

c i da
l

B
io

S İ da
l

Mikrobiyolojik Aktivite Test Metodu Konsantrasyon Etki Süresi

Bakterisidal EN 13727 Kullanıma Hazır 1 dakika

Fungusidal 
(C. albicans) EN 13624 Kullanıma Hazır 1 dakika

Fungusidal 
(A.niger) EN 13624 Kullanıma Hazır 5 dakika

Virüsidal 
(Vaccinia) EN 14476 Kullanıma Hazır 5 dakika

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.
500 ml 18 05.2401.500

1 L 12 05.2401.1

4500+500 ml 3 05.2401.45

5 L 4 05.2401.5

Bac
te

ri
ci

da
l -

 Fungicidal - Lim
ited  Virucidal

KLASSE / CLASS
 

IIa
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ACTOANID® SPRAY  
Kullanıma hazır, Alkol içermeyen Yüzey Dezenfektanı

✓ Oyuncaklar, el aletleri, masa, sandalye gibi sıklıkla el ve cilt temasının  
    olduğu tüm yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. 
✓ Alkole dayanıklı ve dayanıksız tüm yüzeylerle uyumludur. 
✓ Non-woven özellikte mendiller tüy ve kalıntı bırakmaz.
✓ CE belgelidir.
✓ Bakterisidal (Tbc dahil), fungusidal ve virusidal etkilidir.
✓ Toksik kimyasallar, aldehit ve fenol içermez
✓ Geniş materyal uyumuna ve hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
✓ Temizlik ve dezenfeksiyonu tek işlemde yapar.

Actoanid® Spray, alkole hassas yüzeyler dahil her tür yüzeyde kullanım 
için geliştirilmiş, alkol içermeyen kullanıma hazır bir yüzey dezenfektanıdır. 
Aldehit ve fenol içermez. Sprey ve köpük başlığı ile farklı kullanım 
tercihlerine imkan sunar.

Akrilik cam ve alkole hassas yüzeyler dahil, suya dayanıklı tüm yer ve yüzeyin 
hızlı dezenfeksiyonu için kullanılır. Sıra, masa ve sandalyeler vb., sıklıkla el ve 
cilt temasının olduğu tüm yüzeyler, duvar ve zemin için uygundur. Kullanımı 
kolaydır, hızlı etkilidir ve kokusu rahatsız edici değildir.

Mikrobiyolojik Aktivite Test  
Metodu Konsantrasyon Etki Süresi

Bakterisidal EN 13727 Kullanıma Hazır 1 dakika

Fungusidal 
(C. albicans) EN 13624 Kullanıma Hazır 1 dakika

Tüberkülosidal EN 14348 Kullanıma Hazır 5 dakika

Virüsidal 
(Vaccinia, Corona, Rota) EN 14476 Kullanıma Hazır 1 dakika

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

500 ml 18 05.1230.500

1 L 12 05.1230.1

5 L 4 05.1230.5

Kimyasal Bileşimi: 
100 g içeriği; 0,23 g Poli (Heksametilen Biguanid) Hidroklorür,  
0,28 g Kuaterner amonyum bileşikleri, yardımcı maddeler

ORIGINAL

der m atest®

12

2011

EXCELLENT dermatest-
garantie.de

» ALKOLSÜZ YÜZEY DEZENFEKTANLARI  «

60
sec

effective
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ACTOSEPT® AF TÜCHER
Hızlı Yüzey Dezenfeksiyonu için Alkollü Silme Mendili

✓ Alkole dayanıklı tüm yüzeylerle uyumludur. 
✓ Bakterisidal (Tbc dahil), fungusidal ve virusidal etkilidir.
✓ CE belgelidir.
✓ Aldehit ve fenol içermez.
✓ Epoksi, PVC, seramik, masa, kapı kolları, elektrik düğmeleri, telefon, mermer,  
    boyalı-boyasız, cilalı,  tüm yer ve yüzeylerle uyumludur
✓ Geniş materyal uyumuna ve hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
✓ Alman DERMATEST laboratuvarında dermatolojik olarak test edilmiş ve  
    onaylanmıştır.

Actosept® AF Tücher, sıvı temasının uygun olmadığı, yüksek neme hassas 
yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonunda kullanılır. Yüzeylerin hızlı dezenfeksiyon 
için kullanılan alkol içeren kullanımı pratik bir  üründür. Mendil formu ve kolay 
ulaşılır ambalajıyla kullanım kolaylığı sağlar. Aldehit ve fenol içermez. Gerekli 
olduğu her zaman sıklıkla kullanılabilir. Alkole hassas yüzeylerde kullanmayınız.

ACTOANID® WIPES 
Alkolsüz Yüzey Dezenfektan Mendili

✓ Oyuncaklar, el aletleri, masa, sandalye gibi sıklıkla el ve cilt temasının  
    olduğu tüm yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. 
✓ Alkole dayanıklı ve dayanıksız tüm yüzeylerle uyumludur. 
✓ Non-woven özellikte mendiller tüy ve kalıntı bırakmaz.
✓ CE belgelidir.
✓ Bakterisidal (Tbc dahil), fungusidal ve virusidal etkilidir.
✓ Toksik kimyasallar, aldehit ve fenol içermez
✓ Geniş materyal uyumuna ve hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
✓ Temizlik ve dezenfeksiyonu tek işlemde yapar.

Actoanid® Wipes, sıvı temasının uygun olmadığı, yüksek neme ve alkole 
hassas tüm  yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonunda kullanılır. Pratik kullanım 
sağlayan mendil formunda yüzey dezenfektanıdır. Alkol içermez. Gerekli 
olduğu her zaman pratik olarak kullanılabilir

Kimyasal Bileşimi:
100 g Emdirme Solüsyonu: 
50 g Ethanol, 10 g 2-Propanol, 0,05 g Didecyldimethylammonium 
propionate ve yardımcı maddeler.

Kimyasal Bileşimi:
100 g Emdirme Solüsyonu içeriği;
0,25 g g Poli (Heksametilen Biguanid) Hidroklorür, 0,25 g 
Kuarterner Amonyum Bileşikleri ve yardımcı maddeler. 

»YÜZEY DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ «

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

100 Wipes  - 15x24 cm 6 (PE Şişe) 05.3101.100

80 Wipes  - 15x20 cm 18 (Poşet) 05.3101.80

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

100 Wipes  - 15x24 cm 6 (PE Şişe) 05.1210.100

60
sec

effective
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» EKİPMANLAR VE DOZAJLAMA YARDIMCILARI «

ACTO®
Plastik Dispenser

Paketleme

Ambalaj Şekli Koli İçi Adet Artikel-No.

1000 ml 10 10.0010.1

ACTO® Pedallı Dezenfeksiyon
İstasyonu
Paketleme

Ambalaj Şekli Koli İçi Adet Artikel-No.

1000 ml 1 10.6080.1

ACTO® 
Çelik Duvar Dispenseri

Paketleme

Ambalaj Şekli Koli İçi Adet Artikel-No.

1000 ml 1 10.0006.1

ACTOSAL® PA POWDER 
Yüksek Düzey, Toz Formda Yer, Yüzey ve Ortam 
Dezenfektanı

✓ Aktif oksijen sistemine dayanır
✓ Geniş etki spektrumuna sahip yer ve yüzey dezenfektanıdır
✓ Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir
✓ Bakterisidal, fungusidal, tüberkülosidal ve virüsidal etkilidir
✓ Hızlı etki eder ve tek işlemle, temizlik ve dezenfeksiyonu birlikte sağlar
✓ Yer ve yüzey için silme veya sprey ambalajda hazırlanarak püskürtme  
    şeklinde kullanılabilir
✓ Ortam dezenfeksiyonu için uygun konsantrasyonda hazırlanan çözelti,  
    cihaz içerisine konularak foglama şeklinde uygulanabilir
✓ 5 lt konsatre üründen 1000 lt kullanıma hazır ürün elde edilir

Actosal® PA Powder, Okul alanlarında yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 
güvenle kullanılır. Toz formdadır, sulandırılarak kullanılır. Gerekli olduğu 
durumlarda alanların, yüzeylerin hava yoluyla dezenfeksiyonunda (terminal 
dezenfeksiyon/foglama) şeklinde kullanılabilir.

Kimyasal Bileşim;
% 50 Potasyum monopersülfat, %19,95 temizleyici, 
%2 korozyon önleyici ve yardımcı maddeler.

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

1 kg 12 05.1036.1

50 g 200 05.1036.50

5 Kg 2 05.1036.5

Mikrobiyolojik Aktivite Test Metodu Konsantrasyon Etki Süresi

Bakterisidal                      
EN 13727                                 
EN 1656 
EN 1276

% 0,25 5 dakika

Fungusidal                         
(C. albicans, A. niger)                     

EN 13624 
EN 1657 
EN 1650

% 0,5 5 dakika

Türberkülosidal               
Mikrobakterisidal EN 14348 % 0,25 5 dakika

Virüsidal                            
(Adeno, Polio, MNV)     EN 14476 % 0,5 5 dakika

»YER VE YÜZEY DEZENFEKTANLARI «

Bac
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Kullanım Konsantrasyonu

Konsantrasyon Oranı Su Miktarı Ürün Miktarı
% 0,5 995 ml su + 5 ml dezenfektan 5 mL



ISO 13485:2016
Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi

»MASKELER «

»SERTİFİKALARIMIZ «

Tüm Dezenfektan ve Antiseptikler kimyasal bileşiklerdir. Bu tür ürünler kullanım talimatlarına göre 
güvenlik önlemleri alınarak uygulanmalıdır.

ACTO® SURGICAL MASK
Tek Kullanımlık Cerrahi Maske

✓ 3 Kat (Nonwoven-spunbond / Nonwoven meltblown /  
    Nonwoven-spunbond) ✓ Ultrasonik dikişli ✓ Burun Klipsli
✓ Filtreli

ACTO® CERRAHİ MASKE nonwoven kumaştan yapılmıştır. Lateks içermez. 
Hava geçirgendir.

Kullanım amacı:
Ameliyathanelerde yapılan tıbbi işlemler sırasında enfeksiyonun 
personelden hastaya, hastadan personele veya diğer kişilere yayılmasını 
sınırlamak için kullanılan kulak halkalı, tek kullanımlık, koruyucu, steril 
olmayan, filtreli, 3 katlı yüz maskesidir. Hastaneler ve benzer özelliklere 
sahip diğer tıbbi alanlarda kullanılır. Pandemi veya salgın durumlarında 
enfeksiyonun yayılma riskine karşı kullanılır.

ACTO® 95 MASK 
Koruyucu Maske FFP2 NR

✓ 5 Katman ✓ Non-Woven Meltblown ✓ Ergonomik Tasarım
✓ Rahat 3D Tasarım ✓ Tek tek paketli ✓ Burun klipsli
✓ Cilt dostu ✓ Tek boy, herkese uygun

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

Acto® Surgical Face Mask (Beyaz) 30 13.6100.50

Acto® Surgical Face Mask (Mavi) 30 13.6510.50

Acto® Surgical Face Mask (Siyah) 30 13.6520.50

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

10 Adet - 13.6380.10

3 FARKLI RENK ŞEÇENEĞİ

ISO 22716:2007
İyi Üretim Uygulamaları

ISO 14001:2005
Çevre Yönetim Sistemi

ISO 10002:2004
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

GMP
İyi Üretim Uygulamaları



ACTO PHARMA HİJYEN SAN. TİC. A.Ş. 

Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11
34522  Esenyurt - İSTANBUL
www.actopharma.com
info@actopharma.com
Tel: +90 212 771 56 21
Fax: +90 212 771 56 22

ACTO GmbH

Head Office
Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany
Factory
Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • Fax: +49 (0) 5022 891392
Bayern Branch
Balthasar - Neumann Str. 4 / 97204 Höchberg / Germany
Baden Württemberg Branch
Untere Hauptstr. 6 • 78573 Wurmlingen / Germany
Tel: +49 (0) 531-239 508-0 • Fax: +49 (0) 531-239 508-11
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com
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