
Środek do mycia endoskopów lub wspomagający
efekt czyszczenia preparatu gigasept® FF

Reinigungsverstärker für gigasept® FF

Zalety
gwarantuje doskonałą ochronę instrumentów

posiada doskonałe właściwości myjące

zapewnia ochronę przed korozją

Obszary zastosowania
Środek do mycia endoskopów - z możliwością łączenia
z preparatem gigasept® FF new. Stosowany jest do
przygotowywania giętkich endoskopów do ponownego
użycia jako środek do wstępnego mycia lub w połączeniu z
preparatem gigasept® FF new.

Własciwości produktu
Alkaliczny środek myjący przeznaczony do endoskopów.
Możliwość łączenia z preparatem gigasept® FF new.

Wskazówki dotyczące stosowania
1% roztwór preparatu (tzn. 10 ml na 1 litr wody) można
stosować do mycia endoskopów w odrębnym procesie lub
jako wspomaganie efektu czyszczenia w jednym procesie,
podczas procesu dezynfekcji w roztworze preparatu gigasept®
FF new (1% roztwór płynu myjącego dodać do roztworu
roboczego preparatu gigasept® FF new). W mieszaninie
roztworów czas oddziaływania odpowiada czasowi
oddziaływania dla środka dezynfekcyjnego. Mieszanina
roztworów jest aktywna tylko jeden dzień. Sporządzając
roztwory robocze należy posługiwać się osobną miarką. Nie
dopuszczać do zetknięcia się koncentratów. Nie dopuszczać
do wysychania roztworów na powierzchniach instrumentów.
Po zakończonym procesie mycia lub mycia i dezynfekcji,
endoskop należy dokładnie umyć pod wodą. W przeciwnym
razie istnieje możliwość tworzenia się nierozpuszczalnych
pozostałości.



Reinigungsverstärker für gigasept
®

 FF

91
00

75
-P

L-
pl

-0
3-

05
 1

/2
01

8
In

fo
rm

ac
je

 d
ot

yc
zą

ce
 p

ro
du

kt
u 

ni
e 

są
 a

ut
om

at
yc

zn
ie

 a
kt

ua
liz

ow
an

e

Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
gigasept® FF new zawiera (zgodnie z zaleceniem UE): < 5%
fosfoniany. Pozostałe składniki to inhibitory korozji oraz
regulatory pH. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych
i fosforanów.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   1,09 g/cm3 /   20  °C

Kolor bezbarwny

pH ok.   12,7 /   20 °C /   koncentrat

Temperatura zapłonu > 100  °C /  Metoda :  ISO 2719

Wskazówki szczególne
Przepisy dotyczące zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom
przewidują obowiązek noszenia rękawic ochronnych
podczas obchodzenia sięz preparatami dezynfekującymi
nie przewidzianymi do stosowania w obrębie skóry.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed
mrozem, gorącem oraz działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze
pokojowej. Nie używać preparatu po upływie terminu
ważności.
Termin ważności: 2 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

REINIGUNGSVERSTARKER F.GIGASEPT
FF 2L

5/Karton 177002

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dlaśrodowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.


