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NARZĘDZIA

SPOROBÓJCZA DEZYNFEKCJA  
WYROBÓW MEDYCZNYCH
•	 2 w 1 - preparat w proszku do mycia i sporobójczej dezynfekcji 

•	 Szeroka skuteczność mikrobójcza już w 15 min  
(roztwór 2% o działaniu sporobójczym)

•	 Okres ważności produktu: 3 lata

•	 Nie zawiera nadboranu

•	 Kontrola roztworu roboczego za pomocą pasków testowych

Aniosept Activ®
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Aniosept Activ®

Sporobójcza dezynfekcja wyrobów medycznych

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
•	Formuła uwalniająca kwas nadoctowy
•	W postaci białego proszku - drobne granulki
•	Preparat higroskopijny (należy przechowywać w suchym miejscu)
•	Dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu
•	Delikatny zapach
•	Wartość pH dla roztworu 1%: ok. 8,5

OBSZAR ZASTOSOWAŃ
Mycie i dezynfekcja sporobójcza 
narzędzi, endoskopów i sprzętu 
termolabilnego.

SKŁAD
Preparat w proszku na 
bazie nadwęglanu sodu, 
tetraacetyloetylenodiaminy i 
chlorku N-alkilo (C12-14)-N-
benzylo-N,N-dimetyloamonu. Po 
rozpuszczeniu w wodzie powstaje 
kwas nadoctowy (“ex tempore”). 

PRZECHOWYWANIE
Niebezpieczeństwo – należy 
przestrzegać środków ostrożności 
(sporządzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów 
UE w zakresie klasyfikacji 
i oznakowania produktów 
chemicznych). Przechowywać 
w temperaturze od +5°C do 
+30°C. Wyrób medyczny klasy IIb 
(zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC)

DOKUMENTACJA
Dokumentacja produktu Aniosept 
Activ dostępna na życzenie.
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DOSTĘPNE OPAKOWANIA
PRODUKT ILOŚĆ KOD PRODUKTU
Aniosept Activ 4 x 1 kg wiaderko 3098870 
Aniosept Activ 2 x 5 kg wiaderko 3098850

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

(1) Przed zanurzeniem narzędzi aktywność roztworu roboczego należy skontrolować za pomocą pasków 
testowych. 1 miarka = 25 g 

Rozpuścić 25 g, 50 g lub 
100 g w 5 l wody (1)

Zanurzyć narzędzia po 
wcześniejszym umyciu. 
Przestrzyknąć kanały 
roztworem preparatu.

Spłukać dokładnie 
wodą sterylną lub 
filtrowaną.

Osuszyć wyroby 
medyczne sterylnym 
ręcznikiem i 
przechowywać w 
warunkach aseptycznych.

B - dezynfekcja sporobójcza:

1 2 3 4

A - mycie i dezynfekcja:

Rozpuścić 25 g, 50 g lub  
100 g w 5 l wody w 
zależności od oczekiwanego 
stężenia (1)

Całkowicie zanurzyć wyroby 
medyczne w roztworze 
produktu (czas działania: w 
zależności od oczekiwanego 
spektrum bójczego). 
Doczyścić szczoteczką i 
upewnić się, że roztwór 
produktu dostał się również 
do wewnętrznych kanałów.

Dokładnie spłukać wodą 
o jakości wody pitnej. W 
przypadku endoskopów: 
zwrócić uwagę na zewnętrzne 
i wewnętrzne elementy.

1 2 3 Sprzęt termolabilny: 
Przejść do następnego 
kroku (zgodnie z wewnętrzną 
procedurą placówki).

Sprzęt odpowiedni do 
sterylizacji: Dokładnie 
osuszyć czystym ręcznikiem 
i przejść do następnego 
kroku (zgodnie z wewnętrzną 
procedurą placówki).

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA STĘŻENIE % CZAS DZIAŁANIA
DEZYNFEKCJA NISKIEGO STOPNIA
działanie bakteriobójcze
działanie drożdżakobójcze

0,5 
1,0 
2,0

5 min 
5 min 

-
DEZYNFEKCJA ŚREDNIEGO STOPNIA
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, bójcze wobec 
prątków gruźlicy

0,5 
1,0 
2,0

60 min 
30 min 
15 min

SPEKTRUM DZIAŁANIA STĘŻENIE % CZAS DZIAŁANIA
DEZYNFEKCJA WYSOKIEGO STOPNIA
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze, 
sporobójcze

0,5 
1,0 
2,0

90 min 
60 min 
15 min

Poniższe badania zostały przeprowadzone w warunkach brudnych: mycie i dezynfekcja

Poniższe badania zostały przeprowadzone w warunkach czystych: dezynfekcja sporobójcza

30ºC

30ºC
WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA 
PROFESJONALNEGO.


