
NL: Toepassing: Concentraat voor handmatige desinfecterende reiniging van algemene en 
chirurgische instrumenten in een dompelbadproces. Ook geschikt voor gebruik in een 
ultrasoonreiniger bij kamertemperatuur. Niet geschikt voor definitieve desinfectie van semi-
kritische en kritische medische hulpmiddelen! Gebruiksinstructies: Het concentraat met warm 
water van 10° C tot 30° C (minimaal drinkwaterkwali teit) verdunnen (gebruik een doseerfles 
of doseersysteem). 
Bij sterke verontreiniging de instrumenten eerst mechanisch reinigen. Vervolgens de 
instrumenten in geopende stand in de gebruiksoplossing leggen. Alle te desinfecteren 
oppervlakken en holle ruimten moeten volledig worden bevochtigd met de gebruiksoplossing. 
De gebruiksoplossing afhankelijk van de vervuilingsgraad verversen (advies van het Duitse 
Robert Koch Instituut: minstens elke werkdag). De instrumenten na de desinfectietijd grondig 
met bij voorkeur gedemineraliseerd water afspoelen en goed drogen. Niet mengen met 
reinigings- of desinfectiemiddelen! De behandelingsaanbevelingen van de fabrikant van de 
instrumenten moeten worden nageleefd. Semi-kritische medische hulpmiddelen moeten voor 
definitieve desinfectie worden behandeld met een geschikt desinfectiemiddel en indien nodig 
worden gesteriliseerd. Kritische medische hulpmiddelen moeten tenslotte met een geschikt 
desinfectiemiddel worden behandeld en gesteriliseerd. Zeer goede materiaalcompatibiliteit 
met alle gangbare instrumentmaterialen (bijv. roestvrij staal, staal, rubber, boren met 
diamantcoating, diverse kunststoffen zoals PMMA, POM, EDPM). 
Indien nodig kan het volledige overzicht van de materiaalstabiliteitsgegevens worden 
opgevraagd. Bij gebruik van nieuwe materialen moet de compatibiliteit nochtans vooraf 
worden gecontroleerd. De gebruikte oplossing kan verdund met water worden afgevoerd via 
de gootsteen. De doseringshoeveelheden en inwerktijden moeten zo nauwkeurig mogelijk 
worden aangehouden en mogen niet worden onderschreden. Overdosering moet om 
milieuredenen en materiaalcompatibiliteit eveneens worden vermeden. Alleen voor 
professionele gebruikers. Geschikt voor tandarts-/dokterspraktijken, klinieken, 
bejaardentehuizen, verpleeg- en hulpdiensten en pedicurepraktijken. Inwerktijden: Bacteri n 
volgens EN 13727, EN 14561, VAH (Vereniging voor Toegepaste Hygi ne) met hoge 
belasting: 1,5% 15 min., 1,0% 60 min., Candida albicans volgens EN 13624, EN 14562, VAH 
(hoge belasting): 1,5% 15 min., 1,0% 60 min., Bacteri n en Candida albicans in 
ultrasoonreiniger conform EN 14561 en EN 14562 (hoge belasting): 1,0% 5min., “Beperkt 
virucide” (omhulde virussen zoals HBV, HIV, HCV) conform DVV (Duitse vereniging voor de 
bestrijding van virale ziekten)/RKI (Robert Koch Institute), EN 14476 en EN 17111 (hoge 
belasting): 1,5% 15min., TbB en Mykobakterien (M. Terrae en M. Avium) volgens EN 14348, 
EN 14563 (lage belasting): 4,0% 30 min., 3,0% 60 min. Principi attivi: 100 g contengono: 4,4 
g di didecil-dimetil-ammonio-cloruro; 2,75 g N-(3-amminopropil)-N-dodecil-propano-1,3-
diammina. 
Veiligheidsinstructies: H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en oogletsel. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/ 
oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke / regionale / nationale / internationale 
voorschriften. Bevat Didecyldimethylammoniumchloride; N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropaan-1,3-diamine. 648/2004/EG: Bevat 5-15% niet-ionische tensiden, <5% 
kationische tensiden, <5% EDTA-zouten, geurstoffen. Instructies in geval van incidenten: 
Alle ernstige incidenten in samenhang met het product moeten door de gebruiker/patiënt 
worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
gebruiker/patiënt is gevestigd. 


