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Pełne spektrum działania
 Na bazie aktywnego tlenu
 Możliwość dezynfekcji endoskopów
 Nie zawiera aldehydów
 Bezzapachowy, brak oparów
 Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych
 Rekomendacje firmy Karl Storz



Stabimed® ultra
Wysokiej jakości środek do dezynfekcji narzędzi

Właściwości
Stabimed® jest wolnym od aldehydów produktem, przeznaczonym 
do ręcznego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilwych 
narzędzi medycznych. Skład dobrano ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na końcową dezynfekcję elastycznych endoskopów. Ponad-
to, Stabimed® ultra przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji 
instrumentów medycznych przed dezynfekcją automatyczną. Jego 
szerokie spektrum działania spełnia najnowsze kryteria badań CEN 
(Centre for European Norms- Centrum Norm Europejskich). 
Stabimed® ultra różni się od produktów zawierających aldehyd 
glutarowy, ponieważ nie utrwala białek. Substancja czynna posiada 
bardzo dobre właściwości myjące i ulega biodegradacji zgodnie  
z normami OECD (Organisation for Economic Cooperation and Deve-
lopment- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).
Dezynfekcja endoskopów sztywnych ze stali nierdzewnej i giętkich 
jest możliwa dzięki optymalnemu składowi, pH oraz inhibitorom 
korozji. 

Przeznaczenie: Mycie i dezynfekcja termostabilnych  
i termolabilnych instrumentów medycznych, także gięt-
kich endoskopów.
W ostatnich latach widoczny jest ogólnoświatowy postęp w zakresie 
standaryzacji procedury mycia i dezynfekcji elastycznych endosko-
pów. Niemal wszystkie wytyczne koncentrują się na myciu przy po-
mocy enzymatycznych środków czyszczących i szczotek, po którym 
następuje zwalidowana dezynfekcja maszynowa (automatyczne my-
cie i dezynfekcja) w myjni/dezynfektorze. Wszystkie etapy procesu po-
winny być udokumentowane i odtwarzalne. 
W przypadku braku dostępu do myjni/dezynfektora przeprowadzana 
jest dezynfekcja manualna przy pomocy wysokiej jakości środków  
w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjenta. W przeszłości, 
ogólnoświatowym standardem dla tych zastosowań był 2,4% roztwór 
aldehydu glutarowego. Ze względu na jego lotność i silne właściwości 
drażniące, konieczne było podjęcie kosztownych środków ostrożności, 

■ Wolny od aldehydów, QAV i fenoli
■  Wysoka zgodność materiałowa
■  Bez konieczności używania aktywatora
■  Znakomite właściwości myjące

■  Bezpyłowy, perłowy granulat 
■  Do instrumentarium medycznego, sprzętu  

anestezjologicznego, wyrobów medycznych
■  Rekomendowany przez firmę Karl Storz Endoskope

np. specjalne systemy wentylacyjne lub monitorowanie personelu,  
w celu spełnienia norm dotyczących limitów maksymalnej ekspozycji 
lub ekspozycji na stanowisku pracy. Przez lata użytkownicy czekali na 
bezzapachową alternatywę dla aldehydu glutarowego: produkt  
o szybkim, skutecznym działaniu, bezpieczny, nielotny i niedrażniący. 

Najczęściej stosowane stężenie to 1,0–2,0%, a czas ekspozycji:  
10 minut. Dzięki miarce dozującej dołączonej do każdej butelki 800 g 
i wiadra 4 kg, dozowanie jest bardzo proste. Granulat Stabimed® 
ultra zapewnia bezpyłowe użytkowanie. Stabimed ultra może być 
stosowany w myjkach ultradźwiękowych.      

Granulat należy rozpuścić w zimnej wodzie wodociągowej do po-
żądanego stężenia roboczego (patrz tabela dotycząca skuteczności 
działania). Kilkakrotnie delikatnie wymieszać roztwór w czasie ak-
tywacji trwającej 10 minut. Niewielkie ilości nierozpuszczonego 
granulatu nie mają wpływu na aktywność. Aby uzyskać 2% roztwór 
należy użyć 20g preparatu na 1l wody.

Substancja czynna:
Stabimed® ultra 100 g zawiera nadwęglan sodu, tetraacetylen dia-
miny (TAED), inhibitory korozji.

Dane fizykochemiczne

Koncentrat Gotowy roztwór

Stężenie 100 % 1.0 – 2.0 %

Wygląd Biały granulat
przezroczysty,  
jasnoniebieski

Gęstość (20 °C) b.d. ok. 1 g / cm3

pH b.d. 7 – 8

Zapach neutralny charakterystyczny



■  Bakteriobójczy i grzybobójczy
■  Prątkobójczy
■ Wirusobójczy
■ Sporobójczy (działanie biobójcze  
   wobec Clostridium difficile)

Skuteczność mikrobiologiczna

Dezynfekcja narzędzi termostabilnych  
i termolabilnych
■  Należy założyć rękawiczki i odzież ochronną, przestrzegać 

zaleceń producenta narzędzi

■ Narzędzia bezpośrednio po użyciu  umieścić w roztworze   
    Stabimed® ultra, upewniając się, że są całkowicie zanurzone.  
■ Przestrzegać właściwego stężenia i czasu działania preparatu.

■  Po zakończeniu dezynfekcji dokładnie wypłukać narzędzia pod 
bieżącą wodą i przeprowadzić końcowe płukanie wodą o 
jakości co najmniej wody pitnej, zostawić do całkowitego 
wyschnięcia. Jeżeli istnieją takie zalecenia, użyć smaru, 
dokonać oceny narzędzia, sprawdzić funkcjonowanie i zapako-
wać narzędzie np. do zamykanego pojemnika w celu przepro-
wadzenia sterylizacji parowej. 

■   W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt: www.a-k-i.org

Dezynfekcja endoskopów giętkich 
■   Należy założyć rękawiczki i odzież ochronną, przestrzegać zale-

ceń producenta endoskopów dotyczących dezynfekcji

■   Mycie wstępne w gabinecie: bezpośrednio po badaniu (enzy-
matycznym środkiem myjącym, np. Helizyme)

■ Dezynfekcja manualna: umyć kanały i inne  części endoskopu   
    specjalnymi szczotkami (z wykorzystaniem  enzymatycznego  
    środka myjącego, np. Helizyme)

■   Płukanie: wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej

■ Końcowa dezynfekcja: Stabimed® ultra (np. 2 %, 10 min.)

■   Płukanie: Dokładnie przepłukać wodą, używając w pełni  
demineralizowanej, sterylnej wody do płukania końcowego

■   Zostawić do całkowitego wyschnięcia (sterylizacja w niskiej 
temperaturze: w przypadku dostępności, w razie potrzeby)

Stabilność roztworu roboczego gotowego do użycia
W przypadku mycia i dezynfekcji narzędzi, Stabimed® ultra może 
być używany w okresie 24 godzin od przygotowania lub do mo-
mentu stwierdzenia widocznego zanieczyszczenia. Zwykle środki 
dezynfekujące na bazie nadtlenków są wrażliwe na zawartość ma-
terii organicznej. Dlatego, aby przestrzegać zaleceń dobrej prakty-
ki kontroli zakażeń, roztwór roboczy powinien zostać wylany w 
momencie zakończenia dnia pracy. 

Bezpieczne użytkowanie i oznakowanie substancji 
niebezpiecznych
Patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

Nie używać produktu po upływie terminu ważności.

Mikroorganizm Normy testowe Stężenie

Mycie i dezynfekcja 
termostabilnych 
i termowrażliwych 
narzędzi-działanie bójcze 
wobec bakterii, drożdży, 
prątków, wirusów 
i przetrwalników

DGHM / VAH 2001
EN 13727, EN 13624, 
EN 14348, EN 14561, 
EN 14562, EN 14563, 
EN 14476, EN 13704

2.0 % / 10 min
1.5 % / 15 min 
1,0% / 60 min 

grzyby (A. brasiliensis)
DGHM / VAH 2001

EN 14562
2,0% / 15 min
1.0% / 60 min
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Właściwości
■   Pełne spektrum działania: bakteriobójcze, wirusobójcze, 

prątkobójcze, grzybobójcze i sporobójcze

■   Krótki czas działania - 10 minut

■   Wysoka tolerancja materiałowa

■   Nie zawiera aldehydu i fenolu

■   Produkt biodegradowalny

■   Doskonałe właściwości myjące, nie wiąże protein

■   Bezzapachowy, brak oparów

■   Wygodny w stosowaniu, łatwość przygotowania roztworu 
- miarka załączona do każdego opakowania

■  Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych

■  Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów i osprzętu dzięki 
rekomendacjom firmy Karl Storz 

Zgodność materiałowa
Stabimed® ultra może być stosowany do mycia i dezynfekcji in-
strumentów medycznych, osprzętu anestezjologicznego i innych 
wyrobów medycznych. Został opracowany ze szczególnym 
uwzględnieniem końcowej dezynfekcji narzędzi wrażliwych na 
wysoką temperaturę, takich jak elastyczne endoskopy. Stabimed® 
ultra został zatwierdzony i rekomendowany przez firmę Karl Storz 
Endoskope. Preparat nie jest przeznaczony do narzędzi z miedzi i 
mosiądzu, ani do mechanicznie uszkodzonych narzędzi chromo-
wanych i niklowanych.

Biodegradowalność
Substancje czynne i surfaktanty preparatu Stabimed® ultra są bio-
degradowalne zgodnie z metodami OECD.

Certyfikacja
Stabimed® ultra jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami  
Dyrektywy dotyczącej Wyrobów Medycznych 93/42/EWG jako wyrób 
medyczny kl. IIb i posiada oznakowanie CE-0123.

Produkt / pojemność / wymiary Szt./op. REF

Wanienka na narzędzia:

pojemność 2 l (325 x 176 x 150 mm)

Z przezroczystym wieczkiem

1 390 8259

Wanienka na narzędzia:

pojemność 10 l (530 x 325 x 150 mm)

Z przezroczystym wieczkiem

1 390 8267

Akcesoria

Opakowania handlowe / Okres ważności

Stabimed® ultra
Zatwierdzony i rekomendowany przez firmę Karl Storz

Opakowanie REF Szt./op.
Okres 

ważności
Stabimed® ultra 800 g  

butelka
19812 6 szt. 2 lata

Stabimed® ultra 4 kg wiadro 19813 1 szt. 2 lata


