
Preparat do płukania, do stosowania w
maszynowym procesie przygotowania łóżek do
ponownego użycia

thermosept® BSK
płyn

Zalety
obojętny odczyn pH

zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego
sprzętu
przystosowany do systemów pracujących z wykorzystaniem
świeżej wody oraz systemów z wymuszonym przepływem
obiegowym
nie pieni się

Obszary zastosowania
therosept®BSK jest przeznaczony do płukania po dezynfekcji
chemiczno-termiczej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek,
wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych,
stołów operacyjnych za pomocą powszechnie stosowanych
myjni.

Wskazówki dotyczące stosowania
Zaleca się stosowanie prepatu thermosept® BSK z preparatem
thermosept® NDR w chemiczno-termicznym procesie mycia
i dezynfekcji. Zastosowanie preparatu thermosept® BSK
gwarantuje, że po wysuszeniu mytych przedmiotów nie
pozostaną plamy.
Stężenie użytkowe preparatu thermosept® BSK:
- do chemiczno-termicznego przygotowania łóżek,
kontenerów 0,1-0,2% (1-2 g/l)
- do płukania przy termicznym przygotowaniu narzędzi 0,02 -
0,05% (0,2 - 0,5 g/l)
Zastosowanie preparatu thermosept® BSK do ostatniego
płukania zapewnia szybkie i bez pozostawiania plam suszenie.
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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
Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 648/2004: 15-30%
niejonowe środki powierzchniowo czynne. Pozostałe składniki:
solubilizatory, inhibitory korozji, regulatory pH.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   0,99 g/cm3 /   20  °C

Kolor bezbarwny

pH ok.   7 /   20 °C

Tarcie, dynamiczne Brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu 37  °C /  Metoda :  DIN 51755 Part 1

Wskazówki szczególne
Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym
opakowaniu. Chronić przed ciepłem.
Nie używć preparatów po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 3 lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

thermosept BSK 5 kg KA 1/Kanister 144906

Thermosept BSK płyn 20 L KA 1/Kanister 144907

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


