ACTOSED® FORTE READY
Endoskoplar ve Tıbbi Aletler için Kullanıma Hazır Yüksek Düzey Dezenfektan

✓ %2 Gluteraldehit içerir
✓ Önceden temizliği yapılmış aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu
için kullanılır
✓ Yüksek materyal uyumu ile tıbbi aletler ve endoskoplar
için güvenli kullanım sunar
✓ Bakterisidal (Tbc dahil), virüsidal, fungusidal
ve sporosidal etkinliğe sahiptir
✓ Kullanıma hazırdır
✓ Herhangi bir aktivatöre ihtiyaç duyulmadan kullanılabilir
✓ Manuel veya endoskop yıkama makinesi ile kullanıma uygundur

ACTOSED® FORTE READY
Actosed® Forte Ready, endoskoplar ve tıbbi aletler için yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. Kullanıma hazır form olarak sunulmaktadır.
Actosed® Forte Ready solüsyonu 15 güne kadar kullanılabilir. Minumum etkin konsantrasyonu test stripleri ile kontrol edilmelidir. Herhangi
bir aktivatöre ihtiyaç duyulmadan kullanılır.
Actosed® Forte Ready, esnek ve sert endoskoplar, MIC aletleri dahil paslanmaz çelikten imal edilmiş cerrahi aletler, anestezi malzemeleri ve
ısıya dayanıksız tıbbi aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonunda manuel olarak veya endoskop yıkama makinesi ile kullanılabilir.
Kimyasal Bileşim:
100 g içeriği: %2 Gluteraldehit,
Pharma korozyon inhibitörleri ve yardımcı maddeler.
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ACTOSED® FORTE READY

(Mo-Fr 9.00 - 16.30 Uhr)

Ortstarif

Durulama işlemi; tavsiye edilen temas süresinden sonra, tıbbi cihazlar en und
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Durulama esnasında cihazı tamamen kaplayacak kadar su kullanınız ve aleti suyun içerisinde en az 1 dakika bekletiniz. Bu işlemi 2 (iki)
kez daha tekrarlayınız. Her bir durulama için yeni bir su temininin yapıldığından emin olunuz. Durulama veya başka amaçlarla suyu tekrar
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Mikrobiyolojik Aktivite

Test
Metodu

Konsantrasyon

Etki
Süresi

Bakterisidal

EN 14561

Kullanıma hazır

15 dakika

EN 14562

Kullanıma hazır

15 dakika

EN 14348
EN 14563

Kullanıma hazır

15 dakika

BRV, BHV

Kullanıma hazır

15 dakika

EN 13704

Kullanıma hazır

1 saat

Merkmale :
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Actosed® Forte Ready kullanımından önce
alet yüzey ve kanallarını uygun bir
enzimatik temizleyici ile temizleyiniz. Bu
aşamada Actoclean® Perfect kullanımını
tavsiye ederiz. Temizleme işleminden sonra
aletleri durulayıp, kurulayınız

Uygun koruyucu eldiven,
gözlük ve kıyafet giyiniz

Küvet içerisine Actosed® Forte
Ready solüsyonu boşaltınız

Fungusidal
(A. brasiliensis, C. albicans)
chirurgische Instrumente
aller Art,
Tüberkülosidal
z.B. aus derMikobakterisidal
MIC-Chirurgie,
Anästhesiematerialien, thermolabile
und Virüsidal
thermostabile
Materialien und sowie für alle
Ultraschallgeräte.Sporosidal
Phenolfrei!

Lagerung:
Bei 5°C - 40°C lagern
von Kindern fernhalten

Tavsiye edilen etki süresini
bekleyiniz

Paketleme

6
Aletleri solüsyondan çıkarınız ve en
az içme suyu kalitesinde su ile
duralayıp, kurulayınız

Wiederverwendbar für bis zu 15 Tage - Wirksamkeit durch Teststreifen prüfen!
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Temizliği yapılmış aletleri demonte
ederek solüsyona yerleştiriniz.
Solüsyonun aletleri tamamen
kaplamasına dikkat ediniz. Küvetin
kapağını kapatınız
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