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"Odak noktamız insan. Bu yüzden
ArGe ekibimiz, güvenli ve kullanımı kolay
ürünler geliştirebilmek için, müşteriler
ve kullanıcılar ile doğrudan birlikte
çalışmaktadır."
JENS SCHUMACHER, CEO

Dezenfeksiyon, Hijyen ve Bakım
alanlarında 40 Yıllık Tecrübe

DEZENFEKSIYON
HIJYEN & BAKIM

Dr. Schumacher GmbH, 40 yıldan uzun süredir personeli ve hastaları enfeksiyonlara ve kontaminasyona
karşı koruyan -yüksek etkili, kullanımı kolay ve güvenilir- ürünler geliştirmektedir
Yetkinlik güvenli ürünler getirir
Dr. Henning Schumacher kimyagerlik kariyerine 1968 yılında
Hamburg'daki tanınmış bir dezenfektan üreticisinin Araştırma
ve Geliştirme bölümünde başlamıştır. Araştırma ve Geliştirme
bölümünde geçirdiği başarılı birkaç yılın ardından, Hesse
kentinin kuzeyinde bulunan büyük bir Alman tıbbi malzeme
üreticisinin teklifini kabul etmiştir. Çalışmalarında daima sağlık
personelinin ve hastaların korunmasına ağırlık vermiş olan
Dr. Henning Schumacher, Almanya'nın Melsungen kentinde
Dr. Schumacher GmbH şirketini kurar. Ve böylece, artık istediği şekilde
vizyonunun peşinden gidebilme ve karar verme süreçlerini kısaltabilme
özgürlüğüne sahip olan Dr. Schumacher, tutkusunu dezenfeksiyon
alanında en çok güvenilen isimlerden birine dönüştürmeyi başarmıştır.
1990'lı yılların sonlarına doğru şirketi iki oğluna -kimyager olan Dierk'e
ve eczacı ve işletme mastırı olan Jens'e- teslim etti. Şirketin başına
geçen yeni kuşak, babalarının felsefesini uygulamaya devam edip,
Dr. Schumacher GmbH şirketinin daha da büyümesini sağladılar.
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Yenilikçi ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi aynı şekilde her iki
oğul için de şirket stratejisinin en önemli bileşenlerinden biri olmaya
devam etmektedir. Şirket merkezi artık Almanya'nın Malsfeld şehrinde
yer alan Dr. Schumacher GmbH hijyen, dezenfeksiyon ve bakım
ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi konularında Avrupa'nın önde gelen
şirketlerinden biridir. Bir aile şirketi olan Dr. Schumacher GmbH, sekiz
ülkede 1.500 kişiye istihdam sağlamaktadır ve günümüzde, üretim
tesisinde ful entegre mendil üretim ünitesi bulunan tek dezenfektan
üreticisidir. Dünya genelinde 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan Dr.
Schumacher, hijyen ve dezenfeksiyon alanlarında uluslararası düzeyde
uzman olarak kabul edilmektedir.
Yenilikçilik konularında lider
Dr. Schumacher, aldehit ihtiva etmeyen alet dezenfektanları üreten
Alman imalatçılar arasında lider pozisyondadır. Çığır açan işlere imza
atan ArGe ekibimiz tarafından 1980'lı yılların başlarında aldehit ve

fenol içermeyen ilk yüksek etkili yüzey dezenfektan piyasaya sunuldu.

DEZENFEKSIYON
Bunu
kısa bir süre sonra, DGHM (Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliği)
HIJYEN
& BAKIM

yönetmelikleri ile uyumlu, tüberküloza karşı etkili ilk aldehit ve fenol
içermeyen alet dezenfektanı izledi. Dr. Schumacher GmbH, piyasaya
sürdüğü sonraki nesil manuel alet dezenfektanları ile de, aldehitler
kullanılmadan, aktif maddelerin miktarının azaltılmasının ve etki
sürelerinin kısaltılmasının mümkün olduğunu sağlık camiasına ve
düzenleyici kurullara ispatladı.
En üst seviyede kalite
Son kullanıcıya en üst düzeyde kullanım kolaylığı ve güvenlik
sağlanabilmesi için, ürünlerimiz son teknoloji kullanılarak üretilmektedir.
Tüm ürünlerimiz (ilaçlar, tıbbi cihazlar, biyosidler ve kozmetik ürünler),
GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standardına uygun olarak üretilmektedir.
Tüm ürünlerimiz (ilaçlar, tıbbi cihazlar, biyosidler ve kozmetik ürünler),
GMP (İyi Üretim Uygulamaları), ISO 9001/EN 13485 ve Kozmetik GMP
standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Nitelikli Bilgi ve Müşteriye Özel Hizmet
İnovatif ürünler sunmakla kalmıyoruz. Birinci önceliğimiz
müşterilerimize, dezenfeksiyon ve hijyen konularında nitelikli
bilgi ve hizmet sunmaktır. İster ürünlerin kullanımı, ister hijyen
düzenlemelerinin uygulanması ile ilgili olsun; size destek ve
danışmanlık hizmetleri sağlamaktan mutluluk duyacağımız gibi,
www.schumacher-online.com adresini ziyaret ederek de en son ürün
dokümantasyonlarına ulaşabilirsiniz. Bilgili, uzman ekibimizin saha
çalışanları müşterilerimizi yerinde ziyaret ederek onlara eğitimler verir,
ürünlerin kullanımına ilişkin teknik tavsiyelerde bulunur veya hijyen
konularında yardımcı olurlar. Araştırma departmanımızın, Bilim ve Hukuk
departmanımızla ile iç içe çalışması, şirket yapımızın büyük bir avantajı
olup, müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve esnek bir şekilde yanıt
verebilmemizi sağlamaktadır. ArGe ve Medikal Bilimler departmanlarımızın işbirliği içinde çalışmaları sayesinde, müşteri ihtiyaçlarının hızlı ve
esnek bir şekilde karşılanması temin edilebilmektedir.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN
13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS
18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member
of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH.
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EL VEHIJYEN
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HIJYEN SEVIYESI
Dr. Schumacher Hijyen Seviyeleri

Dr. Schumacher Hijyen Seviyeleri

İnsan odaklı anlayışı tekrar hayata geçiren konseptimiz
”Kolay hale getirilen güvenli kullanımın“ altı temel kavramı

Dezenfeksiyon ve hijyen alanlarındaki yeni yalınlığı keşfedin
Dezenfeksiyon ve hijyen kuralları giderek daha karmaşık bir
hâl almaktadır. Ülkelerin birbirinden farklı yasal düzenlemeleri,
Avrupa normları, uluslararası yönetmelikler ve bunların endüstri
tarafından uygulanma şekli, yoruma ve tartışmaya oldukça açık alan
bırakmaktadır. Bu da sektörde belirsizliğin yaşanmasına neden olduğu
gibi kullanıcının da aklının karışmasına yol açabilmektedir.
Biz bu durumu değiştirmek istiyoruz. Dr. Schumacher, odak noktasını
tekrar insana çevirmektedir. Uzmanlarımız, dezenfeksiyon ve hijyen
alanını tüm yönleriyle analiz edip, -her talebe ve her kullanım alanına
uygun- yalınlaştırılmış biçimiyle kılavuz işlevi sunan, pratik bir konsept
oluşturdular. Oluşturulan bu yeni yapılandırma ile kullanıcıların,
hangi durumlarda hangi işlemlerin uygulanması ve hangi ürünlerin
kullanılması gerektiğini kolayca anlamaları sağlanmaktadır.

Konseptimiz, yalınlık ve şeffaflık üzerine kuruludur. Hijyen tedbirlerinin -olası riskler göz önünde bulundurularak- sistematik olarak
uygulanması ile kullanıcıların maksimum etki elde edip, verimli ve
ekonomik şekilde çalışmalarına imkân verilmektedir.
İster kullanıcıdan ister hastadan yola çıkarak, insan odaklı yaklaşım
sergileyerek, şu üç Dr. Schumacher Hijyen Seviyesini elde ettik:
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT
Aşağıdaki görselde sistemin işleyiş şekli ve ilintili hijyen seviyeleri
anlatılmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için:
www.schumacher-online.com/simple

Yönlendirme

Uygulama

Planlama

Destek

Ürün

Güvenlik

Hasta / Kullanıcı

Bir kuruluşun hijyen strüktürünün örnek görüntüsü

Hijyen konsepti, altı sütun üzerine kuruludur. Sağlık kuruluşunuzu, hijyen gereksinimlerini baz alarak üç farklı risk alanına ayırıyoruz
ve böylece sizlere bir yönlendirme ve planlama sistemi sunuyoruz.
Ardından söz konusu gereksinimleri, Dr. Schumacher'in ilgili ürün
çözümleri ile birleştiriyoruz ve beraberinde net, kullanım alanına
özgü, pratik uygulama tavsiyeleri veriyoruz. Müşterilerimize kullanıcı
odaklı, ürün bazlı hizmetler sunarak destek ve ürünün uygulamasında
maksimum güvenlik sağlıyoruz.

İzolasyon odası

Muayene odası

PREVENT seviyesi bakterilere, mantarlara ve zarflı virüslere karşı genel
etkinlik gösteren ve rutin dezenfeksiyon işlemlerinde kullanıma uygun
olan ürünleri içerir.

PROTECT seviyesine giren ürünler, artırılmış etkinlik gereksinimlerini
karşılamak zorundaki kullanımlar için özel olarak tasarlanmıştır.
PROTECT seviyesindeki ürünler tam virüsid etki gösterir ve böylece
tüm zarflı ve zarfsız virüslere karşı etkilidirler.
Sunduğumuz konsept, tüberkülosid ve sporisid etkilerin dikkate
alındığı, esnek kullanım seçenekleri sunmaktadır.

Bakterisid, levurosid,
zarflı virüsler

Yoğun Bakım Ünitesi

PRESERVE seviyesi altında tavsiye edilen ürünlerse, yalnızca
bakterisid, levurosid ve zarflı virüslere karşı değil, Adeno, Noro ve
Rota virüsleri dahil, bazı zarfsız virüslere karşı da etkilidir. Bu ürünler,
geniş spektrumlu etkileri sayesinde, dezenfeksiyon gereksinimleri
daha yüksek olan hasta alanlarının etrafında kullanım için özellikle
uygundur.

Hasta odası

Bakterisid, levurosid,
zarflı virüsler, bazı
zarfsız virüsler:
Adeno, Noro ve Rota
virüsleri.

Bakterisid, levurosid,
zarflı virüsler, tüm
zarfsız virüsler

Tüberkülosid etki
Esnek kullanım
Sporisid etki

Konsültasyon odası

Bekleme alanı

Düzenleme biçimi esnektir ve özel gereksinimleri karşılayabilecek şekilde uyarlanabilir. Örneğin, bir salgın durumunun yaşanması halinde
PRESERVE seviyesindeki genel bir hasta odası, PROTECT seviyesine sahip bir izolasyon alanına dönüştürülebilir.
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HIJYEN SEVIYESI

Dr. Schumacher Hijyen Seviyeleri
Dezenfeksiyon ve hijyen alanlarındaki yeni yalınlığı keşfedin

Hijyen seviyelerinin ürün kataloğunda kullanılması

Dr. Schumacher hijyen seviyeleri konsepti, bireysel talepleri ilgili ürün çözümleriyle birleştirip, kullanıcıya eşsiz bir sistem sunmaktadır. Bu sistem,
ürünün kendisine, ürünle sunulan dokümantasyonlara ve servis bazlı belgelere de yansıtılmış olup, kullanıcıya ürünün seçimi ve kullanımı konularında kılavuzluk sağlar.

Komple ürün yelpazemizi içeren bu katalog, Dr. Schumacher GmbH tarafından sunulan tüm ürünlere kısa bir genel bakış sunar. Ürünler, ürün
kategorilerine sınıflandırılmış olarak sunulur ve bunun yanı sıra tüm ürünlerin, hangi hijyen seviyelerine sahip olduğu tek tek belirtilir. Böylece
gereksinimlerinizi karşılayan ürünü kolayca bulmanız sağlanır.

PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT hijyen seviyelerinde kullanılan renk kodları, ürünlerin sezgisel olarak atanmasına izin verir. Sunulan konsept,
özellikle günlük rutin işlemlerinin karmaşıklığını azaltır ve kullanıcıya, asıl olan-hastanın sağlığına- odaklanmak için, daha fazla zaman kazandırır.
Ürün sayfası örneği

Ürün bilgisi (PIF) örneği
VAH
IHO
VAH
ÖGHMP
IHO
VAH
IHO

Disinfection wipes

CLEANISEPT® WIPES
FORTE MAXI

Disinfection wipes

Alcohol-free wipes for rapid disinfection

0482

Universal, comfortable and time-saving application
Especially suited for disinfection of medium-sized surfaces
in areas with increased efficacy requirements

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI are alcohol-free, ready-to-use disinfection wipes for
virucidal disinfection and cleaning of medical devices and medical equipment as well
as all types of surfaces in areas requiring
greater efficacy.

Range of application
According Medical Device Directive (MDD):
For rapid disinfection and cleaning of alcohol sensitive, non invasive medical devices
as well as ultrasound probes for transvaginal
and abdominal examinations.
According Biocidal Regulation (BPR):
For rapid disinfection and cleaning of alcohol sensitive medical equipment and surfaces of every type especially in areas with
increased efficacy requirements .

Alcohol-free wipes for rapid disinfection

Spectrum of efficacy and contact time

2 min

Broad, rapid efficacy

Universal, comfortable and time-saving application

Especially suited for disinfection of medium-sized
surfaces in near patient areas

Basic, rapid efficacy

VAH**/ EN 16615

sporicidal (Clostridium difficile)

EN 13704

with mechanical action, dirty
conditions

Product description
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES are alcoholic, ready to use wipes for disinfection
and cleaning of medical devices surfaces,
especially sensitive surfaces. DESCOSEPT
SENSITIVE WIPES offer a universal and time
saving application for the disinfection and
cleaning of larger surfaces. The wipes can be
exctracted individually from the re-sealable
and user-friendly flowpack.

virucidal

RKI/DVV

incl. polio-, adeno-, norovirus
and SV40/ papova-/
polyomavirus

virucidal

EN 14476/prEN 16777

clean conditions

active against polyomaviruses

4-field-test / practical
carrier test

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES are based on
an optimal combination of wipe and soaking solution. Therefore they offer effective,
yet gentle and streak free disinfection within a short time.

*including phase 2 step 1 and phase 2 step 2 tests (quantitative suspension tests and quantitative carrier tests)
**listed in the 5 min column of the VAH list

Application

Composition

Wipe surfaces with CLEANISEPT WIPES
FORTE MAXI until completely wet and allow
to dry for the entire contact time.

100 g solution contain:
0.4 g alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchloride,
0.2 g didecyldimethylammoniumchloride

Application notes

Range of application
Acc. to Medical Device Directive (MDD):
Rapid disinfection of non-invasive alcohol
resistant medical devices. Especially suited
for displays, keyboards and control surfaces
of sensitive medical equipment.

Shelf life after opening: 28 days.

EN 02/2018

EN 02/2018

Spectrum of efficacy and contact time

30 s

1 min

2 min

3 min

Bacteria and yeasts
application recommendation for surface
disinfection: Bactericidal, yeasticidal*

VAH**

with mechanical action,
dirty conditions

application recommendation for surface
disinfection: Bactericidal, yeasticidal*

EN 16615

with mechanical action,
dirty conditions

tuberculocidal (M. terrae)

EN 14348

clean conditions

mycobactericidal (M. avium)

EN 14348

clean conditions

Product description
CLEANISEPT WIPES MAXI are ready to use
disinfection wipes for rapid disinfection and
cleaning of medical devices and surfaces in
medical areas. The wipes are designed to
cover most near patient surfaces and medical devices with just one wipe. CLEANISEPT
WIPES MAXI are based on modern quaternary ammonium compounds and free of
alcohol, aldehydes and phenols. They are
therefore particularly suitable for alcohol
sensitive medical devices. CLEANISEPT
WIPES MAXI can be used in food processing
and kitchen areas.

Enveloped viruses
active against enveloped viruses

RKI/DVV

incl HBV/HIV/HCV

Non-enveloped viruses
active against rotaviruses

EN 14476

clean conditions

active against noroviruses (MNV)

EN 14476

clean conditions

active against adenoviruses

EN 14476

clean conditions

EN 13727

clean and dirty
conditions

EN 13624

clean and dirty
conditions

yeasticidal (C. albicans)

Range of application

Application notes

Wipe surfaces with DESCOSEPT SENSITIVE
WIPES until completely wet and allow to dry
for the entire contact time.

Composition

According Biocidal Regulation (BPR):
For rapid disinfection and cleaning of alcohol sensitive medical equipment and surfaces of every type.

Shelf life after opening: 3 months.

100 g solution contain: 45 g ethanol

VAH**/
EN 16615

with mechanical
action, dirty
conditions

Dr. Schumacher

1 min

2 min

RKI/DVV

incl. HBV/HIV/HCV

Enveloped viruses
active against enveloped viruses
EN 14476

clean conditions

active against papova/SV40 viruses

EN 14476

dirty conditions

active against rotaviruses

RKI/DVV

Non-enveloped viruses

EN 1040
bactericidal
EN 13727

dirty conditions

yeasticidal (C. albicans)
EN 13624

dirty conditions

*including phase 2 step 1 and phase 2 step 2 tests (quantitative suspension tests and quantitative carrier tests)
**listed in the 5 min column of the VAH list

Application

Application note

Wipe surfaces with CLEANISEPT WIPES MAXI
until completely wet and allow to dry for the
entire contact time.

Shelf life after opening: 3 months.

EN 02/2018
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30 s

Bacteria and yeasts

EN 1275

According Medical Device Directive (MDD):
For rapid disinfection and cleaning of alcohol sensitive, non invasive medical devices.

*including phase 2 step 1 and phase 2 step 2 tests (quantitative suspension tests and quantitative carrier tests)
**listed in the 5 min column of the VAH list

Application

Spectrum of efficacy and contact times

application recommendation for surface
disinfection: Bactericidal, yeasticidal*

Additional test results

The ready to use CLEANSEPT WIPES MAXI
come in a resealable user-friendly flowpack.

Additional test results
bactericidal

0482

Especially suited for disinfection of medium-sized
surfaces in routine areas

Bacteria and yeasts
application recommendation for surface
disinfection: Bactericidal, yeasticidal*

Acc. to Biocidal Products Regulation (BPR):
Rapid disinfection and cleaning of alcohol
resistant medical inventory and all kinds of
surfaces.

Dr. Schumacher

0482

CLEANISEPT® WIPES MAXI

Universal, comfortable and time-saving application

Viruses

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI ensure
universal and quick application for disinfecting and cleaning of medium-sized surfaces.
The wipes can be removed individually from
the practical packaging with its resealable
cover.

Disinfectant wipes

Alcohol-impregnated wipes for rapid disinfection

Extensive, rapid efficacy

Product description

DESCOSEPT
SENSITIVE WIPES

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · F +49 5664 8444
info@schumacher-online.com · www.schumacher-online.com
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Dr. Schumacher GmbH
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Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi
Tüberkülosid yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

%1 - 5 dk
%0,5 - 15 dk

%1 - 15 dk
%2 - 15 dk

%2 - 30 dk
%1 - 60 dk

Sporisid yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi
Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

Örnek ürün
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Ürün bilgileri ile birlikte verilen etki tabloları da aynı şekilde daha kullanıcı dostu bir tasarım ile yenilendi. Artık tablolarda, karmaşık, özgün etkinlik
özellikleri yerine, uygulama alanına ilişkin spesifik bilgiler ve pratik kullanım tavsiyeleri bulunur. Böylece kullanıcı bir bakışta kullanım için gerekli
konsantrasyon ve temas süresine karar verebilir.
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İÇINDEKILER

İÇINDEKILER

YÜZEYLER

Dezenfeksiyon,
Hijyen ve Bakım
Dr. Schumacher dünyasına hoş geldiniz.
Tüm faaliyetlerimizin odak noktasında insan yer
almaktadır. İster hijyen sorumlusu, ister satın alma
görevlisi, ister kullanıcı veya hasta: tüm sağlık
sektörü genelinde günlük kullanım için güvenli ve
etkili ürünler sunuyoruz. Yenilikçi ve yüksek kaliteli
ürünlerimiz, nihai kullanıcı ile yakın işbirliği içerisinde
geliştirilmektedir. Sağladığımız rakipsiz hizmet
arasında, sunduğumuz profesyonel danışmanlık
hizmeti ve müşteri ihtiyaçlarına özgün şekilde
geliştirilen çözümler yer almaktadır. Dezenfeksiyon,
hijyen ve bakım alanlarında size eksiksiz hizmet ve
uzman çözümler sunuyoruz.

Hızlı Yüzey Dezenfektanları

10

Konsantre Yüzey Dezenfektanları	

14

Hızlı Dezenfeksiyon Mendilleri	

18

Dezenfeksiyon Mendil Sistemleri	

24

El Dezenfeksiyonu	

32

EL VE CILT

Vücut Bakımı 	36

ALETLER

Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden
Kullanıma Hazırlama	

40

Otomatik Yeniden Kullanıma Hazırlama

46

Alet Bakımı	48

DENTAL
Dental Aletleri Yeniden Kullanıma Hazırlama50

UYGULAMA YARDIMCILARI
Duvar Dispenserleri ve Dozajlama Yardımcıları56
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HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANLARI

Yüzeyler
Hızlı Yüzey Dezenfektanları











Alkilamin



Aldehit



Kullanıma hazır





Konsantre





Virüsid

DESCOSEPT FORTE



Şekli

Sınırlı virüsid etki PLUS





Sınırlı virüsid etki





Sporisid

DESCOSEPT AF
LEMON



Tüberkülosid





Fungisid





Levurosid





Antimikrobiyal Özellikleri

Bakterisid

DESCOSEPT AF



Perasetik asit



Dörtlü amonyum bileşikleri



Parfüm içermez



Etken Maddeleri

Alkol içermez

CLEANISEPT SPREY

Alkol içerir

Temizleme

YENİ

Hızlı dezenfeksiyon

Her sağlık kuruluşu, hastaya ve hastanın sağlığına odaklanarak çalışır.
Temizleme ve dezenfeksiyon uygulamaları burada önemli bir rol oynasa da bunların
zamanınızı tekeline almasına fırsat verilmemelidir. Dr. Schumacher GmbH tarafından
üretilen kullanıma hazır dezenfektanlar rüştünü birçok kez ispatlamış olup size çok
sayıda avantaj sağlar: zaman alıcı çözelti hazırlama işlemleri ve dozajlamada hata
yapma riski artık geçmişe karışır. Ürünlerin sunduğu kullanım kolaylığı sayesinde siz
ve çalışanlarınız dezenfeksiyon işlemlerini, hem rutin prosedürlerde hem daha yüksek
etkinlik gerektiği durumlarda hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilirsiniz. Temiz
ve güvenli bir ortam oluşturmuş olmanın vermiş olduğu güvenle de yine tamamen
hastanıza odaklanabilirsiniz.

Özellikleri

Silme yöntemiyle dezenfeksiyon

Kullanım
Alanları































Etki spektrumuna ilişkin tam bilgi için, lütfen Ürün Bilgi Dosyasına (PIF) başvurunuz.
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Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*
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YÜZEYLER

›

HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANLARI

YENİ

YÜZEYLER

›

HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANLARI

CLEANISEPT SPREY

DESCOSEPT AF LEMON

Alkolsüz hızlı yüzey dezenfektanı

Kullanıma hazır, alkollü hızlı yüzey dezenfektanı

Alkole karşı hassas yüzeylerde kullanıma özellikle uygundur

Aldehitsiz hızlı yüzey dezenfektanı

Güçlü temizleme etkisi

Noro virüs dahil, geniş spektrumlu virüs etkinliği (MNV)

Kısa temas süresi

Hoş limes kokulu
DESCOSEPT AF LEMON, etanol ve kuarterner amonyum bileşikleri bazlı, kullanıma hazır, aldehit
içermeyen bir hızlı yüzey dezenfektanıdır. DESCOSEPT AF LEMON, DESCOSEPT AF'nin sağladığı
tüm avantajları sunmakla birlikte, ferah bir limon kokusuna sahiptir. Aldehit içermeyen formülasyonu
sayesinde malzemelerde renklenmelerin oluşması önlenmekte ve cilde dosttur. DESCOSEPT AF
LEMON, tüm zarflı virüslere ve Noro virüslerine karşı etkilidir (MNV).

CLEANISEPT SPREY, alkole karşı hassas tıbbi envanterin, tıbbi cihazların ve her türlü yüzeyin hızlı
dezenfeksiyonunda ve temizlenmesinde kullanılmak için geliştirilmiş, alkol içermeyen, kullanıma hazır
bir dezenfektan çözeltisidir. Kuarterner amonyum bileşikleri bazlı formülasyonu sayesinde akrilik cam
yüzeylerde de kullanılabilir. CLEANISEPT SPREY aldehit, fenol ve parfüm de içermez.

köpük olarak

Hızlı yüzey dezenfeksiyonu gerektiren her türlü yüzeylerde kullanıma uygundur; örn. aşağıdaki
alanlarda:
• hasta yatakları, yatak başı masaları, muayene koltukları ve hasta nakil araçları gibi hasta
çevresindeki yüzeyler
• küvet, klozet oturakları ve taşıma sepetleri gibi alkole dayanıklı yüzeyler
• termometreler, tansiyon ölme aletleri ve venöz turnikeler gibi alkole dayanıklı tıbbi cihazlar

köpük olarak

uygulanabilir

uygulanabilir
Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 0,25 g didesildimetilamonyumklorür;
0,5 g alkil (C12-16) dimetil benzil amonyum klorür
Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Ambalaj Şekli
şişe
bidon

Ambalaj Birimi
12
3

İçindekiler

Ürün numarası

1l

00-208-010EXP-02

5l

00-208-050EXP-02

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 42,0 g (%50 V/V) etanol;
0,05 g didesildimetilamonyumklorür
Ambalaj Şekli
1 dk

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

şişe

12

1l

00-311L-010EXP-02

bidon

3

5l

00-311L-050EXP-02

uygulanabilir

2 dk

Mekanik hareket olmaksızın yüzey
dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

5 dk

tüberkülosid etki (EN 14348)

1 dk

DESCOSEPT AF

DESCOSEPT FORTE

Alkollü hızlı yüzey dezenfektanı

Alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı

Kullanıma hazır hızlı yüzey dezenfektanı

Polio, Adeno, Rota ve Noro virüsleri dahil, virüsid etkilidir

Noro virüs dahil, geniş spektrumlu virüs etkinliği (MNV)

Hızlı etki gösterir

Hoş kokulu

Parfüm içermez

DESCOSEPT AF, etanol ve kuarterner amonyum bileşikleri bazlı, kullanıma hazır, aldehit içermeyen bir
hızlı yüzey dezenfektanıdır. DESCOSEPT AF hoş, ferah bir kokuya sahiptir ve aldehitsiz formülasyonu
sayesinde malzemeleri yıpratmaz, renklenmelerin oluşmasına yol açmaz. DESCOSEPT AF, tüm zarflı
virüslere ve Noro virüslerine karşı etkilidir (MNV). Hızlı yüzey dezenfeksiyonu gerektiren her türlü
yüzeylerde kullanıma uygundur; örn. aşağıdaki alanlarda:
• hasta yatakları, yatak başı masaları, muayene koltukları ve hasta nakil araçları gibi hasta çevresindeki yüzeyler
• küvet, klozet oturakları ve taşıma sepetleri gibi alkole dayanıklı yüzeyler
• termometreler, tansiyon ölme aletleri ve venöz turnikeler gibi alkole dayanıklı tıbbi cihazlar

köpük olarak

Mekanik hareketli yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

DESCOSEPT FORTE, kullanıma hazır, alkol bazlı (etanol) bir hızlı yüzey dezenfektanıdır. Ürün, alkole
dayanıklı yüzeylerde virüsid etki sağlayan dezenfeksiyon ihtiyacını karşılamak üzere, özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki yenilikçi SLT booster teknolojisi sayesinde DESCOSEPT FORTE,organik yük
seviyesinin yüksek olduğu durumlarda (kirli koşullarda) bile etkili dezenfeksiyon sağlar.

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 42,0 g (%50 V/V) etanol;
0,05 g didesildimetilamonyumklorür
Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu

İçindekiler

Ürün numarası

şişe

10

500 ml

00-311-050

şişe

12

1l

00-311-010EXP-02

bidon

3

5l

00-311-050

12

Mekanik hareketli yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi
Mekanik hareket olmaksızın yüzey
dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi
tüberkülosid etki (EN 14348)

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 60,0 g etanol

2 dk

Ambalaj Şekli

5 dk
1 dk

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

şişe

12

1l

00-330-010

bidon

3

5l

00-330-050

Mekanik hareketli yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

1 dk

1 dk

1 dk

Mekanik hareket olmaksızın yüzey
dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

5 dk

5 dk

5 dk

Mekanik hareketli tüberkülosid yüzey
dezenfeksiyonu için kullanım şekli
tavsiyesi

1 dk

1 dk

Mekanik hareketli tüberkülosid yüzey
dezenfeksiyonu için kullanım şekli
tavsiyesi

5 dk

5 dk

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*
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YÜZEYLER

›

KONSANTRE YÜZEY DEZENFEKTANLARI

Yüzeyler
Konsantre Yüzey Dezenfektanları



Kullanıma hazır

Konsantre

Virüsid

Şekli

Dar spektrumlu virüsid aktivite

Zarflı virüslere karşı aktivite gösterir

Sporisid



Tüberkülosid



Fungisid

Levurosid (C. albicans)



Antimikrobiyal Özellikleri

Bakterisid



Perasetik asit



Alkilamin



Dörtlü amonyum bileşikleri

Temizleme



Esans içermez

Hızlı dezenfeksiyon



Etken Maddeleri

Alkol içermez

Silme yöntemiyle dezenfeksiyon

CLEANISEPT®

Özellikleri

Aldehit

Kullanım
Alanları

Alkol içerir

Sağlık kuruluşlarındaki dezenfeksiyon ve hijyen uygulamaları daima bir bütün olarak ele
alınmalıdır. Bu yüzden hastalıklara yol açan mikroplarla savaşta, el dezenfeksiyonunun yanı
sıra yüzey dezenfeksiyonu da önemli bir rol oynamaktadır. Dr. Schumacher GmbH marka
konsantre dezenfektanlar, size ve hastalarınıza -hem rutin bakım hem salgın durumlarında- geniş kapsamlı koruma sağlar. Ürünün dozaj miktarı, mevcut gereksinimlere göre
düşürebilir veya artırabilir olduğundan günlük kullanım için ekonomik ve cazip bir çözüm
sunar. Konsantre dezenfektanlar, hem klasik ovma-silme yöntemiyle dezenfeksiyon
şeklinde uygulanabilir hem Dr. Schumacher non-woven malzemeden üretilmiş mendil
sistemleri ile kombine edilerek -42 güne kadar kullanım ömrü olan, güvenli ve kolay
dezenfeksiyon çözümü sunan- kullanıcı dostu, kullanıma hazır dezenfeksiyon mendilleri
kullanıcı tarafından hazırlanarak da kullanılabilir.



Etki spektrumuna ilişkin tam bilgi için, lütfen Ürün Bilgi Dosyasına (PIF) başvurunuz.
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Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

15

YÜZEYLER

›

KONSANTRE YÜZEY DEZENFEKTANLARI

YÜZEYLER

›

KONSANTRE YÜZEY DEZENFEKTANLARI

CLEANISEPT®
Yüzey dezenfeksiyonu ve temizliği için konsantre sıvı
Dezenfeksiyon ve güçlü temizleme gücü sağlar
Alkol içermez
Parfüm içermez
CLEANISEPT , tıbbi envanterlerin, tıbbi cihazların ve her türlü yüzeyin dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılabilir, aldehitsiz bir konsantredir. CLEANISEPT, modern kuarterner amonyum bileşikleri bazlı formüle edilmiştir. Parfüm içermediği gibi, aldehit veya fenol da içermez ve iyi temizleme
gücüne sahiptir. CLEANISEPT, gözeneksiz yüzeylerde yüzey dezenfeksiyonu için kullanılmaya özellikle uygundur. Bu ürün bilhassa, yüksek hijyen düzeyinin sağlanmasının yanı sıra kokusuz kullanım
gerektiren alanlarda kullanılmak için hazırlanmıştır.

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 3,33 g didesildimetilamonyumklorür;
6,66 g alkil (C12-16) dimetil benzil amonyum klorür

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Ambalaj Şekli
bidon

Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu

5l

00-204-050EXP-02

Yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

%2,5 - 15 dk
%1 - 60 dk

HANGI ETKI SPEKTRUMU, HANGI PATOJEN
ÜZERINDE ETKI GÖSTERIR?
Kullanıcılar, dezenfeksiyon uygulamaları dahilinde, uygun etki spektrumuna sahip olanını bulmak zorunda k alırlar. Spesifik patojen bilinse bile, uygun dezenfektanın seçilmesi
için yeterli olmaz. Bunun yanı sıra ayriyeten hâlâ yüksek derecede uzmanlık bilgisi gere k ir.
Patojen bilinmezse, iş daha zorlaşır ve risk değerlendirmesine dayanarak bir dezenfeksiyon uygulaması belirlenir. Bu konuda, ulusal ve uluslararası çapta çok sayıda tavsiyeler
bulunmaktadır. Ancak tüm bunlar, kullanıcıya uygulama ile ilgili yalnızca genel yaklaşım
direktifleri sunar. PREVENT :: PRESERVE :: PROTEC T Dr. Schumacher Hijyen Seviyeleri,
ürünleri sınıflandırıp renk kodlaması uygulayarak, dik k ate alınması gereken tüm hususları bir araya toplayıp, kullanıcının gereksinimlerini k arşılayan dezenfeksiyon çözümünü
kullanıcıya sağlar.
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Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

GÜNLÜK RUTIN UYGULAMALARDA KONSANTRE YÜZEY
DEZENFEKTANLARININ DOZLARI
Sağlık kuruluşlarındak i günlük prosedürler, hızlı iş ak ışları ile anılır. Bu, rutin işlemler k apsamındak i dezenfeksiyon uygulamaların da genelde hızlı bir şek ilde yapılmasını gerektirir. Hızlı yüzey dezenfektanları, k ısa sürede
etk i gösterdik lerinden, kullanıcıya tam yerinde bir çözüm sunar. Ancak, çoğunluk la alkol bazlı olan bu ürünler
genelde yalnızca küçük veya or ta boyutlu yüzeylerde kullanıma uygundur. Büyük boyutlu yüzeylerin dezenfeksiyonu için dezenfektan ajanlarının ve konsantre dezenfektanların kullanılmasının daha uygun olduğu gözlemlenmiştir. Kullanıcı için bu, uygun dozu ve temas süresini belirleme zorluğunu beraberinde getirmektedir. Kısa
tutulan temas sürelerinde dozajın daha yüksek olması maliyeti ar tırmasının yanı sıra mater yal uyumluluğuna
da çoğu zaman olumsuz etk iler ve bunun sonucunda istenmeyen yapışma etk ileri veya malzemede renk lenme ler meydana gelebilir.

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*
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DESCOSEPT SPEZIAL
WIPES







DESCOSEPT SENSITIVE
WIPES





CLEANISEPT® WIPES
FORTE









CLEANISEPT® WIPES
FORTE MAXI









Alkol içerir

CLEANISEPT® WIPES
MAXI





Virüsid





Şekli

Dar spektrumlu virüsid aktivite





Zarflı virüslere karşı aktivite gösterir



DESCOSEPT AF WIPES

Sporisid





Perasetik asit





Alkilamin



Temizleme



CLEANISEPT® WIPES

Tüberkülosid



Levurosid (C. albicans)

Dörtlü amonyum bileşikleri



Antimikrobiyal Özellikleri

Bakterisid

Parfüm içermez



Hızlı dezenfeksiyon

Sağlık kuruluşlarının birçok alanında yüzeylerin hızlı ve rahat bir şekilde temizlenmesi ve
dezenfekte edilmesi oldukça önemlidir. Kullanıma hazır dezenfeksiyon mendilleri burada,
zaman kazandıran ve son derece uygun bir çözüm sunar. Dr. Schumacher GmbH tarafından sunulan kullanıma hazır dezenfeksiyon mendilleri, paketi açar açmaz kullanıma
hazırdır ve maksimum zaman tasarrufu sağlar. Kullanıma hazır dezenfektan çözeltisini
hazırlamaya hiçbir şekilde gerek yoktur. Sunulan ürünler, ambalaj, mendil ve emdirme
çözeltisi dahil olmak üzere, bir bütün olarak tasarlanmış olup, ilgili uygulama alanının
gereksinimleri optimum biçimde karşılayacak şekilde uyarlanmıştır ve ürünlerin sunduğu
kullanım kolaylığı ile birlikte sizin ve çalışanlarınızın dezenfeksiyon işlemlerini, hem rutin
prosedürlerde hem daha yüksek etkinlik gerektiği durumlarda hızlı ve güvenilir bir şekilde
yapabilmenizi temin etmektedir. Üstelik, paketin açılmasından sonra mendillerin 3 aya
kadar kullanabilir olmaları, sağlık kuruluşu için ekonomik yönden de önemli bir husus
oluşturur ve sağladığı zaman tasarrufu, kullanıcı dostu olması ve ürün güvenliği de dikkate alındığında güçlü bir kombinasyon elde ettirir.

Alkol içermez

Hızlı Dezenfeksiyon Mendilleri

Etken Maddeleri

HIZLI DEZENFEKSIYON MENDILLERI

Fungisid

Özellikleri

Aldehit

Yüzeyler

Kullanım
Alanı

›

Kullanıma hazır

YÜZEYLER



































































Etki spektrumuna ilişkin tam bilgi için, lütfen Ürün Bilgi Dosyasına (PIF) başvurunuz.
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Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*
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YÜZEYLER

›

HIZLI DEZENFEKSIYON MENDILLERI

YÜZEYLER

›

HIZLI DEZENFEKSIYON MENDILLERI

CLEANISEPT® WIPES

CLEANISEPT® WIPES MAXI

Hızlı yüzey dezenfeksiyonu için alkolsüz mendiller

Hızlı yüzey dezenfeksiyonu için alkolsüz mendiller

Pratik dispenseri sayesinde
evrensel, konforlu ve zaman tasarruflu kullanım sağlar

Evrensel, konforlu ve zaman tasarruflu kullanım sağlar
Genel ve hızlı etki gösterir

Genel ve hızlı etki gösterir

Rutin alanlardaki orta boyuttaki yüzeylerin dezenfeksiyonu için özellikle
uygundur

Abdominal incelemelerde kullanılan ultrason problarının dezenfeksiyonu için

CLEANISEPT WIPES MAXI, rutin alanlarda bulunan tıbbi cihazların, tıbbı ekipmanların ve her türlü
yüzeyin hızlı dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılmak için geliştirilmiş, kullanıma hazır mendillerdir. CLEANISEPT WIPES MAXI, büyük ebatlı yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve temizliğinde
evrensel ve zaman kazandıran bir uygulama çözümü sunar. Çözelti alkol ihtiva etmediği gibi, aldehit
veya fenol da içermez. Mendiller, kullanım kolaylığı sağlayan, ağzı tekrar kapatılabilen dispenserden
tek tek çekerek çıkartılabilir.

CLEANISEPT WIPES, tıbbi cihazların ve tıbbı ekipmanların hızlı dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılmak için geliştirilmiş, alkolsüz, kullanıma hazır dezenfeksiyon mendilleridir. CLEANISEPT
WIPES özellikle, mukoz membran teması olmayan ultrason problarının dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi için hızlı ve kolay bir uygulama çözümü sunar. Mendiller alkol ihtiva etmedikleri gibi, aldehit veya fenol da içermezler. Mendiller, pratik ve tekrar kapanabilir dispenserden tek tek alınabilir.

Kapsama
Kapsama

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 0,25 g didesildimetilamonyumklorür;
0,5 g alkil benzil dimetil amonyum klorür
Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ebat

Ürün numarası

dispenser kutu

12

100 mendil 14 x 20 cm

00-208-D100E-01

refil

12

100 mendil 14 x 20 cm

00-208-R100-01

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 0,25 g didesildimetilamonyumklorür;
0,5 g alkil benzil dimetil amonyum klorür

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Mekanik hareketli yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ebat

Ürün numarası

1 dk
flowpack

12

100 mendil 20 x 22 cm 00-208-T100EXP-02

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Mekanik hareketli yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

1 dk

DESCOSEPT AF WIPES

DESCOSEPT SPEZIAL WIPES

Hızlı yüzey dezenfeksiyonu için alkollü mendiller

Hızlı yüzey dezenfeksiyonu için alkolsüz mendiller

Pratik dispenseri sayesinde üniversal, konforlu
ve hızlı kullanım sağlar

Klasik dispenser kova içinde sunulur, evrensel, konforlu ve zaman
tasarruflu uygulama sağlar

Genel ve hızlı etki gösterir

Genel ve hızlı etki gösterir

Rutin alanlardaki küçük ebatlı yüzeylerin dezenfeksiyonu için özellikle uygundur

Rutin alanlardaki büyük boyuttaki yüzeylerin dezenfeksiyonu için
özellikle uygundur

DESCOSEPT AF WIPES, alkole dayanıklı tıbbi cihazların, tıbbı ekipmanların ve her türlü yüzeyin hızlı
dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılmak için geliştirilmiş, alkollü, kullanıma hazır mendillerdir.
DESCOSEPT AF WIPES küçük ebatlı yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve temizliğinde zaman kazandıran
bir uygulama sunar. Mendiller, pratik ve ağzı tekrar kapanabilir dispenser kutudan tek tek çıkarılabilir.

DESCOSEPT SPEZIAL WIPES, rutin alanlarda bulunan tıbbi cihazların, tıbbı ekipmanların ve her türlü
yüzeyin hızlı dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılmak için geliştirilmiş, alkolsüz, kullanıma
hazır mendillerdir. DESCOSEPT SPEZIAL WIPES, büyük boyuttaki yüzeylerin dezenfeksiyonunda
ve temizliğinde evrensel ve zaman kazandıran bir uygulama çözümü sunar. Mendiller, ağzı tekrar
kapatılabilen, pratik mendil dağıtma sisteminden tek tek çıkarılabilir. DESOTEX kullanıma hazırlama
mendilleri, mendil dağıtma sistemlerinin tekrar doldurulmadan önce elle ve hijyenik bir şekilde
hazırlanmasının temin edilmesi amacıyla, her refil paketiyle birlikte sunulur.

Kapsama

Kapsama

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 42,0 g etanol; 0,05 g didesilmetil
amonyum klorür
İçindekiler

Ebat

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 0,25 g didesildimetilamonyumklorür;
0,5 g alkil benzil dimetil amonyum klorür

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

dispenser kutu

12

120 mendil 14 x 20 cm

00-312-D120-01

refil

12

120 mendil 14 x 20 cm

00-312-R120-01

20

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Ürün numarası

Mekanik hareketli yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi
tüberkülosid etki (EN 14348)

Ambalaj Şekli

5 dk
1 dk

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

Ambalaj Birimi İçindekiler

Ebat

Ürün numarası

dispenser ve rulo

1

100 mendil 30 x 32 cm 00-208-ERS100-01

refil paket

2

100 mendil 30 x 32 cm 00-208-RS100-01

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Mekanik hareketli yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

1 dk

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*
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YÜZEYLER

›

HIZLI DEZENFEKSIYON MENDILLERI

YÜZEYLER

›

HIZLI DEZENFEKSIYON MENDILLERI

CLEANISEPT® WIPES FORTE

DESCOSEPT
SENSITIVE WIPES

Hızlı yüzey dezenfeksiyonu için alkolsüz mendiller
Pratik dispenseri sayesinde
evrensel, konforlu ve zaman tasarruflu kullanım sağlar

Hızlı yüzey dezenfeksiyonu için alkol emdirilmiş mendiller
Evrensel, konforlu ve zaman tasarruflu kullanım sağlar

Kapsamlı, hızlı etki gösterir

Geniş, hızlı etki gösterir

Transvajinal ve abdominal incelemelerde kullanılan ultrason
problarının virüsid dezenfeksiyonunu sağlar

Hasta alanlarına yakın konumlardaki orta boyuttaki yüzeylerin
dezenfeksiyonu için özellikle uygundur

CLEANISEPT WIPES FORTE, tıbbi cihazların ve tıbbı envanterin virüsid etkili dezenfeksiyonu ve temizlenmesi için geliştirilmiş, alkolsüz, kullanıma hazır dezenfeksiyon mendilleridir. CLEANISEPT WIPES
FORTE, özellikle transvajinal ve transrektal bölge muayenelerinde kullanılan ultrason problarının
dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi için uygun olup, pratik ve zaman kazandıran uygulama sağlar.
Mendiller alkol, aldehit veya fenol içermez. Mendiller kapaklı, tekrar kapanabilir, pratik dispenser kutudan tek tek çıkarılabilir. CLEANISEPT WIPES FORTE, kullanıcıya dost bir emdirme çözeltisi kullanılarak
formüle edilmiştir. Ürün, kokusuz olduğu gibi, yüksek malzeme uyumluluğu gösterir ve buna rağmen
kapsamlı ve hızlı etki de gösterir; hem de 2 dakika içerisinde.

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES, tıbbi cihazların, tıbbı ekipmanların ve özellikle de hassas yüzeyler
olmak üzere, her türlü yüzeyin hızlı dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılmak için geliştirilmiş,
alkollü, kullanıma hazır dezenfeksiyon mendilleridir. DESCOSEPT SENSITIVE WIPES, büyük ebatlı
yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve temizliğinde evrensel ve zaman kazandıran bir uygulama çözümü
sunar. Mendiller kullanımı rahat, kapaklı, pratik paket içinde sunulur ve paketten tek tek çıkarılabilir.
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES, mendil malzemesinin emdirme çözeltisi ile optimum şekilde bir arada
kullanılmasıyla hazırlanır. Bu sayede nazikçe ve herhangi bir kalıntı ve leke bırakmadan, kısa sürede
etkili dezenfeksiyonun yapılması sağlanır.
Kapsama
Kapsama

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 45,0 g (%53 V/V) etanol

Mekanik hareketli yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

Ambalaj Şekli Ambalaj Birimi İçindekiler

Ebat

flowpack

20 x 22 cm 00-323DS-T100EXP-02

6

100 mendil

Ürün numarası

2 dk

Mekanik hareketli tüberkülosid yüzey
dezenfeksiyonu için kullanım şekli
tavsiyesi

3 dk

3 dk

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 0,2 g didesildimetil amonyum klorür;
0,4 g alkil (C12-16) dimetil benzil amonyum klorür
Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

dispenser kutu

12

İçindekiler

Ebat

100 mendil 14 x 20 cm

Tıbbi cihazların mekanik etkili
yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi
Ürün numarası
00-235-D100

2 dk

2 dk

Mekanik hareketli
sporisid yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli
tavsiyesi

2 dk

2 dk

CLEANISEPT® WIPES
FORTE MAXI
Hızlı yüzey dezenfeksiyonu için alkolsüz mendiller

FARKLI SON KULLANIM KOŞULLARI IÇIN
ETKI ÖZELLIKLERI

Üniversal, konforlu ve zaman tasarruflu kullanım sağlar
Kapsamlı, hızlı etki gösterir
Özellikle artırılmış etkinlik gereksinimlerinin karşılanması gerektiği alanların
orta büyükteki yüzeylerin dezenfeksiyonu için uygundur

Etki Gösterme Özellikleri altında yer verilen “Düşük/yüksek kontaminasyon düzeyi” ve “mekanik hareket
olmaksızın/ mekanik hareketli” hususları, etki gösterme testleri sırasında dikkate alınan, ürünün değişik
yöntemlerle ve farklı koşullardaki son kullanımlarda gösterdikleri özellikleri gösterir. İlk başta teorik bilgiden ibaret gibi görünse de bunlar kullanıcı için önemli bilgiler içerir.
Mekanik hareket olmaksızın

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI, tıbbi cihazların ve tıbbı ekipmanların ve de daha yüksek etkinlik
gereksinimleri bulunan alanlardaki her türlü yüzeyin virüsid etkili dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılmak için geliştirilmiş, alkolsüz, kullanıma hazır dezenfeksiyon mendilleridir. CLEANISEPT
WIPES FORTE MAXI, orta ebatlı yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanıcıya evrensel
ve zaman kazandıran bir uygulama çözümü sunar. Mendiller kullanımı rahat, kapaklı paket içinde
sunulur ve paketten tek tek çıkarılabilir.

Mekanik hareketli

Düşük düzeyde
kontaminasyon

• Ön temizle uygulanmış/temizlenmiş
yüzey
• Spreyle uygulama, silmeden

• Ön temizle uygulanmış/temizlenmiş yüzey
• Silme yöntemiyle uygulama

Yüksek düzeyde
kontaminasyon

• Gözle görülür kontaminasyon
(örn. kan, salgılar)
• Spreyle uygulama, temas süresi
dolduktan sonra kontaminasyonu
uzaklaştırmak için, silme işlemi
gerçekleştirilir

• Gözle görülür kontaminasyon
(örn. kan, salgılar)
• Silme yöntemiyle uygulama

Kapsama

Uygulanacak dezenfeksiyon işlemi için konsantrasyonun ve temas süresinin belirlenmesi sırasında karşılık
gelen uygulama yöntemi ve son kullanımdaki koşullar daima dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu bilgiler, ürün
karşılaştırmaları yaptığınızda, güvenli ve etkili ürünü seçmenizde size yardımcı olabilir.

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 0,2 g didesildimetil amonyum klorür;
0,4 g alkil (C12-16) dimetil benzil amonyum klorür
Ambalaj Şekli
flowpack

22

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

Ambalaj Birimi İçindekiler
6

Ebat

100 mendil 20 x 22 cm

Ürün numarası
00-235-T100EXP-02

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Mekanik hareketli yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

2 dk

2 dk

Mekanik hareketli
sporisid yüzey dezenfeksiyonu için
kullanım şekli
tavsiyesi

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

2 dk

2 dk
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YÜZEYLER

Yüzeyler
ONE SYSTEM+ PLUS









100

30 x 32

ONE SYSTEM BASIC









120

17,5 x 36

28 gün

Mendil ebatları, cm olarak

Format

Rulo başına mendil sayısı

İçindekiler

42 gün1

Kullanım süresi

Riskli alan

Sağlık kuruluşlarındaki dezenfeksiyon ve temizlik prosedürlerinin yalınlaştırılması, cyaygın kullanımda hissedilir bir artış sağlamaktadır. Non-woven mendil dağıtma sistemleri
bu noktada önemli bir rol oynamaktadır. Dr. Schumacher GmbH tarafından sunulan
non-woven mendil dağıtma sistemleri, tesisinizin her alanında üstün esneklik sunar kolay
ve güvenilir kullanım sağlar. İster, tekrar kullanılabilir non-woven mendil dağıtma sistemleri ile kombine edilerek kullanılan üstün nitelikli veya ekonomik mendil çözümleri ister,
uygun dokumasız kumaş mendiller doldurulmuş olarak sunulan yenilikçi tek kullanımlık
non-woven mendil dağıtma sistemleri; bizde, gereksinimlerinizden ödün vermenize
gerek kalmadan, uygun çözümü bulabilirsiniz. Dr. Schumacher'in tüm non-woven mendil
dağıtma sistemleri, istediğiniz dezenfektan ile emdirilebilir. Test edilen kombinasyonlarda
sistem 15 dakika içinde kullanıma hazır olup, 42 güne kadar kullanım süresine sahiptir.

DEZENFEKSIYON MENDIL SISTEMLERI

Risksiz alan

Dezenfeksiyon Mendil Sistemleri

Kullanım alanları

Tekrar kullanılabilir dokumasız kumaş
mendil dağıtma sistemi

Tek kullanımlık dokumasız kumaş mendil
dağıtma sistemi

Sistem tipi

›







50

30 x 32







100

30 x 32







70

25 x 25







50

30 x 32







100

30 x 32

DESCO WIPES

DESCO WIPES, KÜÇÜK

ECO WIPES

1

24

Kullanım süreleri 28 gün ve empregnasyon süreleri 30 dakika olan piyasadaki diğer yüzey dezenfektanları ile karşılaştırıldığında, VAH listesinde yer
alan ve test edilen DESCOSEPT AF, DESCOSEPT forte ve CLEANSISEPT® Dr. Schumacher marka yüzey dezenfektanları için 15 dakikalık empregnasyon
süresinin yettiği gibi, doldurulmuş sisteminin kullanım ömrünün de 42 güne çıktığı saptanmıştır.
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YÜZEYLER

›

DEZENFEKSIYON MENDIL SISTEMLERI

YÜZEYLER

ONE SYSTEM PLUS

	 Quick-Start (Hızlı Başlama) teknolojisi ile 15 dakikaya
düşürülen ön ıslatma süresi1

Üst düzey kullanım ve tasfiye kolaylığı sağlayan
inovatif tek kullanımlık mendil sistemi

	Kullanım süresinin %50 oranında uzaması sayesinde
daha az atık oluşur1

Dezenfektanla emdirilmek üzerenDESOTEX® dokumasız
kumaş mendilleriyle doldurulmuş olarak sunulur

	 Tek kullanımlık sistem: bu sayede, yeniden kullanıma
hazırlama işlemlerine gerek kalmaz

15 dakika içinde kullanıma hazırdır1 – yüksek enfeksiyon
riski olan alanlar için de uygundur – 42 güne kadar kullanım süresi

CLEANISEPT | DESCOSEPT AF
DESCOSEPT FORTE

KULL ANIM

42 GÜN

ONE SYSTEM PLUS, hijyen prosedürlerinin bir parçası olarak kullanılmak için geliştirilmiş olan, yenilikçi ve kendini kanıtlamış, tek kullanımlık
bir non-woven mendil dağıtma sistemidir. Uygun dezenfektanlarla birlikte kullanıldığında, tıbbi cihazlar, tıbbi ekipmanlar ve her türlü yüzeyler hijyenik olarak prepare edilebilir.
ONE SYSTEM PLUS, hızlı ve pratik kullanım sağlar. Sistem içinde,
DESOTEX non-woven mendil rulosu yerleştirilmiş olarak sunulur.
Böylece kullanıcı, dezenfektanı doldurup 15 dakikalık emdirme süresinin tamamlar tamamlanmaz öngörülen dezenfeksiyon prosedürünü uygulayabilir. ONE SYSTEM PLUS, Dr. Schumacher ürünleri
ile birlikte kullanılması durumunda, kullanım süresi piyasadaki diğer
ürünler için olduğu 28 gün değil, 42 gündür. Non-woven mendil rulosu tükendiğinde sistemin yeniden kullanıma hazırlanmasına gerek
yoktur; bunun yerine, kalıntılar uzaklaştırıldıktan sonra doğrudan
tasfiye edilebilir. ONE SYSTEM PLUS, yeniden kullanıma hazırlama ve
tekrar kullanma sonucunda oluşabilecek kontaminasyonların meydana gelmesini, tek kullanımlık bir sistem olarak tasarlanmış olmasıyla baştan önler. Bu yüzden sistem, hem yüksek enfeksiyon riskli
alanlarda hem normal uygulama alanlarında kullanıma uygundur.

2
3

15 DK.

FONK SİYO

NU1

Dezenfektan

Kullanım süresi
42 gün1

4 Alan Testi2

Enfeksiyon riski yüksek
alanlarda da kullanıma
uygundur3

CLEANISEPT







DESCOSEPT AF







DESCOSEPT FORTE







one system PLUS

2

duvar aparatı

1
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İçindekiler

Ebat

Ürün numarası

100 mendil 30 x 32 cm
-

-

00-915-OSEE100
00-902-OSP

	Yeniden kullanıma hazırlama işlemleri
hatalarının ve kontaminasyonların oluşumu
önlemek için, tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır
	Hastanelerdeki günlük rutin telaş içerisinde
kolay ve güvenli uygulama sağlar

Uygulamalı Hijyen Birliğinin (VAH) Dezenfektan Komisyonunun “4+4 Çalışma Grubu” ile birlikte hazırladığı
bildirimi göre: Enfeksiyon riski yüksek alanlarda mendil dağıtma sistemleri olarak kullanmak için,
Hyg Med 2014; 39 – 9.

	Dolum durumunu gösteren
şeffaf dispenser tasarımı
	Tekrar kapanabilir ağzı sayesinde mendiller
zorlanmadan doldurulabilir ve çıkarılabilir

SON DERECE GÜVENİLİR

1

Ambalaj Birimi

SON DERECE GÜVENLİ

EN 16615 (bakterisid/levurosid) standardına göre tüm zorunlu test organizmalarına karşı test edilmiştir.

İnovatif tek kullanımlık non-woven mendil dağıtma sistemi kolay, güvenli ve etkili kullanım sağlar. Sistemin konstrüksiyonu ve işleme tarzı
sıradan mendil dispenserlerine benzese de ayriyeten avantajlar sunar:
Mendil dağıtma sisteminin ağzı, non-woven mendil rulosunun pozisyonuna göre hizalanmış olması sayesinde, tüm rulonun dezenfektanla
emdirilmesi ve böylece hazırlama süresinin kısaltılması sağlanabildiği
gibi, ilk mendilin çekerek çıkarılması sırasında da hızlı erişim sağlanır.
Doldurma prosedürü, kullanıcı için sezgisel ve pratik olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı, bu süreç için artık daha az adıma ihtiyaç duyar.
Sistemin şeffaf renkteki tasarımı sayesinde dolum seviyesi tek bakışta
kontrol edilebilir ve böylece tedarik ihtiyacı rahatça planlanabilir. Hafif, katlanabilir yapıdaki mendil dağıtma sistemi, saf polipropilenden
oluşmakta olup, özel yönetmelikleri dikkate almaya gerek kalmadan ve
fazla yer de almadan rahatça bertaraf edilebilir. Sistemle birlikte sunulan DESOTEX birinci sınıf dokumasız kumaş, yırtılmaya dirençli, az tüylenme yapan non-woven üretilmiştir ve tavsiye edilen dezenfektanlarla
birlikte kullanılarak geniş kapsamlı olarak test edilmistir.

Ambalaj Şekli

	 Saf polipropilenden üretilen,katlanabilir, hafif tasarımı
sayesinde kolayca bertaraf edilebilir

HIZLI BAŞL
AMA

SÜRESI

ONAYLANM
IŞTIR1

DEZENFEKSIYON MENDIL SISTEMLERI

SON DERECE EKONOMİK

Tek kullanımlık non-woven mendil dağıtma sistemi,
dezenfektanla emdirilir

Şunlarla kullanıldığında

›

Kullanım süreleri 28 gün ve empregnasyon süreleri 30 dakika olan piyasadaki diğer yüzey dezenfektanları ile karşılaştırıldığında, VAH listesinde yer alan ve test edilen CLEANISEPT, DESCOSEPT AF ve
DESCOSEPT FORTE Dr. Schumacher marka yüzey dezenfektanları için 15 dakikalık ön satürasyon
süresinin yettiği gibi, doldurulmuş sisteminin kullanım ömrünün de 42 güne çıktığı saptanmıştır.

		

Uyumluluğu test edilmiş DESOTEX dezenfeksiyon
mendilleri ile doldurulmuş olarak sunulur

		

Diğer tekrar kullanılabilir ya da tek kullanımlık sistemlere
nazaran çok daha az çalışma adamı gerektirir
	Kısaltılmış ön emdirme süresi sayesinde daha da hızlı
olarak kullanıma hazır olur1
	100 geniş mendil (32 cm x 30 cm), geniş alanlarda
kullanılmak üzere
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YÜZEYLER

›

DEZENFEKSIYON MENDIL SISTEMLERI

YÜZEYLER

›

DEZENFEKSIYON MENDIL SISTEMLERI

ONE SYSTEM BASIC
Dezenfektanla doldurulmak üzere, tek kullanımlık
mendil dispenseri
Son derece kolay kullanım ve dolum seviyesi kontrolü için
artırılmış stabiteye sahip, kompakt ve esnek ambalaj tasarımı

SON DERECE EKONOMİK
		

Quick-Start (Hızlı Başlama) teknolojisi ile 15 dakikaya
düşürülen ön ıslatma süresi1

		

Kullanım süresinin %50 oranında uzaması sayesinde
daha az atık oluşur1

		

Tek kullanımlık sistem: bu sayede, yeniden kullanıma
hazırlama işlemlerine gerek kalmaz

Dezenfektanla emdirilmek üzere, DESOTEX dokumasız kumaş
mendilleriyle doldurulmuş olarak sunulur
15 dakika içinde kullanıma hazırdır1 – enfeksiyon riski yüksek
olan alanlar için de uygundur – 42 güne kadar kullanım süresi

Şunlarla kullanıldığında
KULL ANIM

CLEANISEPT® | DESCOSEPT AF
DESCOSEPT FORTE

SÜRESI

42 GÜN

ONAYLANM
IŞTIR1

SON DERECE GÜVENLİ
Mendiller kolay ve güvenli şekilde çıkarılır
		
		

Yeniden kullanıma hazırlama işlemleri hatalarının ve
kontaminasyonların oluşumu önlemek için, tek kulla
nımlık olarak tasarlanmıştır

		

Hastanelerdeki günlük rutin telaş içerisinde
kolay ve güvenli uygulama sağlar

		
		

Dolum durumunun görülmesini ve mendillerin
güvenle çıkarılabilmesini saplayan, şeffaf dispenser
tasarımı

ONE SYSTEM BASIC, tıbbi cihazların, tıbbı ekipmanların ve her türlü
yüzeyin dezenfeksiyonunda kullanılmak için geliştirilmiş, tek kullanımlık bir mendil dağıtma sistemidir. ONE SYSTEM BASIC , pratik ve
zaman kazandıran uygulama sunar. Son derece kullanışlı, kompakt
tasarımlı, tek kullanımlık mendil dağıtma sistemi, basit, güvenli ve etkili
kullanım sağladığı gibi hızlıca kullanıma hazır olur. Kullanıcı, dağıtma
sistemini uygun dezenfektanla doğrudan doldurabilir ve 15 dakikalık
kısa ön ıslatma süresi tamamlanır tamamlanmaz, ürünü kullanmaya
başlayabilir. Konstrüksiyonu ve işleme tarzı sıradan mendil dispenserlerine dayansa da, esnek ve az yer kaplayan tasarımıyla fark yaratır.

Dezenfektan

CLEANISEPT
DESCOSEPT AF
DESCOSEPT FORTE
2
3

HIZLI BAŞL
AMA

15 DK.

FONK SİYO

NU1

Kullanım süresi
42 gün1

4- Alan Testi2

Enfeksiyon riski yüksek
alanlarda da kullanıma
uygundur3













EN 16615 (bakterisid/levurosid) standardına göre tüm zorunlu test organizmalarına karşı test edilmiştir.
Uygulamalı Hijyen Birliğinin (VAH) Dezenfektan Komisyonunun “4+4 Çalışma Grubu” ile birlikte hazırladığı bildirimi
göre: Enfeksiyon riski yüksek alanlarda mendil dağıtma sistemleri olarak kullanmak için, Hyg Med 2014; 39 – 9.

ONE SYSTEM BASIC, tek kullanımlıktır. 6 haftaya çıkarılan kullanım
süresinin dolmasının ardından herhangi bir yeniden kullanıma hazırlama prosedürünün uygulanmasına gerek yoktur. Ürünün tükenmesi /
kullanım süresinin sona ermesi ve her türlü çözelti kalıntısının uzaklaştırılmasının ardından sistem, geri dönüşüm için hazırdır.

SON DERECE GÜVENİLİR
		

Net talimatlar – sistemin işleyiş şekli
resimlerle gösterilir

		

Önemli bilgilerin hepsi bir arada: gerekli bilgilerin
hepsi ürünün ön tarafında yer alır

		

Sağlam konstrüksiyon: bilinen mendil dağıtıcı
sistemin sağlamlığına sahip, esnek dispenser

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

one system basic

4

duvar aparatı

1

İçindekiler

Ebat

Ürün numarası

120 mendil 17,5 x 36 cm 00-915-OSEB120-01
-

-

00-902-OSB

Kullanım süreleri 28 gün ve empregnasyon süreleri 30 dakika olan piyasadaki diğer yüzey dezenfektanları ile karşılaştırıldığında, VAH listesinde yer alan ve test edilen DESCOSEPT AF, DESCOSEPT forte ve
CLEANISEPT Dr. Schumacher marka yüzey dezenfektanları için 15 dakikalık ön satürasyon süresinin yettiği
gibi, doldurulmuş sisteminin kullanım ömrünün de 42 güne çıktığı saptanmıştır.

1

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
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YÜZEYLER

DEZENFEKSIYON MENDIL SISTEMLERI

YÜZEYLER

DESCO WIPES
Dispenser kova
DESCO WIPES non-woven mendiller ile doldurulmak ve uygun bir yüzey
dezenfektanı ile emdirilmek üzere sunulan tekrar kullanılabilir, nonwoven mendil dağıtma sistemi

Ambalaj Şekli

Ambalaj
Birimi

dispenser kova

1

boş

dispenser kova

6

boş

duvar aparatı

1

dispenser kova, küçük

1

dispenser kova, küçük

6

duvar aparatı, küçük

1

İçindekiler

Ebat

Ürün numarası
-

00-915-SD001

-

00-915-SD002

-

00-902-EIM

boş

-

00-915-SDK001

boş

-

00-915-SDK002

-

00-902-EIMK

-

-

DESCO WIPES, tıbbi cihazların ve her türlü tıbbı ekipmanın dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılmak için geliştirilmiş, tekrar kullanılabilir bir non-woven mendil dağıtma sistemidir. DESCO WIPES,
tekrar kullanabilir bir non-woven mendil dağıtma sisteminden ve refil, tekrar doldurma işlemi için, bunu
uygun non-woven mendil rulolarından oluşur. Sistem, hem kullanıma hazır hızlı yüzey dezenfektanları
ile hem konsantre dezenfektanların kullanıma hazır uygulama çözeltileri ile birlikte kullanılabildiğinden, kullanıcıya yüksek esneklik sunar. DESOTEX yeniden kullanıma hazırlama mendilleri, non-woven
mendil dağıtma sistemlerinin tekrar doldurulmadan önce hijyenik bir şekilde hazırlanmasının temin
edilmesi amacıyla, her refil paketiyle birlikte sunulur.

her DE SCO
WI PE S + ECO
WI PE S ref il pake
tinde yer alır

›

DEZENFEKSIYON MENDIL SISTEMLERI

DESOTEX® REPROCESSING WIPES
Tekrar doldurabilir dispenser sistemlerinin yeniden kullanıma
hazırlanmasını için
Manuel ön temizleme yapılmasını ve kontaminasyonun uzaklaştırılmasını sağlar
Dispenser yüzeylerindeki dezenfektan kalıntılarını uzaklaştırır
Alkollü hızlı yüzey dezenfektanı
Tekrar doldurabilir DESOTEX mendil dağıtma sistemleri için sunulan refil paketlerde, dispenser
kovalarının kullanım öncesinde yeniden kullanıma kolayca hazırlanması amacıyla, iki tekli paket yer
alır. 1 no.lu tekli paket, önce kovanın silinmesi için, kullanıma hazır bir mendil içerir. 2 no.lu tekli paket
kullanılarak kova, refil, tekrar doldurma işlemine geçmeden dezenfekte edilir. Bu süreç, bilimsel olarak
kanıtlanıp onaylanmıştır.

DESCO WIPES
paket

3

100 mendil 30 x 32 cm

paket

6

100 mendil 30 x 32 cm

00-915-RD10003-01
00-915-RD10006-01

paket

3

50 mendil

30 x 32 cm

00-915-RD5003-01

3

70 mendil

25 x 25 cm

00-915-RD7003-01

DESCO WIPES, küçük
paket

ECO WIPES
Dispenser kova
ECO WIPES non-woven mendiller ile doldurulmak ve uygun bir yüzey
dezenfektanı ile emdirilmek üzere sunulan tekrar kullanılabilir, nonwoven dağıtma sistemi
ECO WIPES, tıbbi cihazların ve her türlü tıbbı ekipmanın dezenfeksiyonunda ve temizliğinde kullanılmak
için geliştirilmiş, tekrar kullanılabilir bir non-woven mendil dağıtma sistemidir. ECO WIPES, tekrar
kullanabilir bir non-woven mendil dağıtma sisteminden ve refil, tekrar doldurma işlemi için, bunu
uygun non-woven mendil rulolarından oluşur. Sistem, hem kullanıma hazır hızlı yüzey dezenfektanları
ile hem konsantre dezenfektanların kullanıma hazır uygulama çözeltileri ile birlikte kullanılabildiğinden,
kullanıcıya yüksek esneklik sunar. DESOTEX yeniden kullanıma hazırlama mendilleri, non-woven
mendil dağıtma sistemlerinin tekrar doldurulmadan önce hijyenik bir şekilde hazırlanmasının temin
edilmesi amacıyla, her refil paketiyle birlikte sunulur.

Ambalaj Şekli

Ambalaj
Birimi

İçindekiler

Ebat

Ürün numarası

dispenser kova

1

boş

-

00-915-SE001

dispenser kova

6

boş

-

00-915-SE002

dispenser kova,
kare

1

boş

-

00-915-SE003

duvar aparatı

1

-

00-902-EIM

-

ECO WIPES
paket

3

100 mendil 30 x 32 cm

00-915-REW10003-01

paket

6

100 mendil 30 x 32 cm

00-915-REW10006-01

paket

3

50 mendil

00-915-REW5003-01

30

30 x 32 cm

31
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EL DEZENFEKSIYONU

El ve Cilt
El Dezenfeksiyonu



Katkı maddeleri içermez

Renklendirici içermez

Parfüm içermez



Ürün Özellikleri

Lipit yenileyici



Virüsid

Antimikrobiyal
Özellikleri

Zarflı virüslere karşı ve ek olarak
zarfsız virüslere karşı etki gösterir



2-propanol



Cilt dezenfeksiyonu



Etken
Maddeleri

Zarflı virüslere karşı etki gösterir

ASEPTOMAN® 72 %

EN 12791 standardına uygun
cerrahi el dezenfeksiyonu

YENİ

EN 1500 standardına uygun
hijyenik el dezenfeksiyonu

Kullanım Alanları

Etanol

Hastanelerdeki işlerin büyük çoğunluğu elle yapılmaktadır. Bu da ellerin, hastalığa neden
olma potansiyeli bulunan sayısız bakteri, mantar ve virüsle temas halinde olmalarına yol
açmaktadır. Yani, personelden enfeksiyon buluşma riski oldukça yüksektir ancak etkili el
dezenfeksiyonunun uygulanması durumunda bu risk belirgin şekilde düşürülebilir. Sağlık
kuruluşlarında cilt dezenfeksiyonu sık sık uygulandığından, cildi sağlıklı tutabilmek için,
kullanılan ürünlerin iyi uyum göstermeleri ve ellere düzenli bakım uygulanması önemlidir.
Dr. Schumacher el dezenfektanları, hem hızlı ve güvenilir şekilde dezenfekte etkisi sağlar
hem de çok iyi cilt uyumluluğu gösterir.



Etki spektrumuna ilişkin tam bilgi için, lütfen Ürün Bilgi Dosyasına (PIF) başvurunuz.

32

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*
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EL DEZENFEKSIYONU

EL

›

EL DEZENFEKSIYONU

ASEPTOMAN® %72

YENİ

Alkol Bazlı El Dezenfektanı
Clide karşi son derece hassastır
Cilt bakımı yapan nemlendirici madde içerir
Dermatolojik olarak test edilmiştir
Noro virüsüne karşi etkilidir
Aseptoman %72 etil alkol bazlı, cilde ovularak uygulanan , kullanıma hazır el dezenfektanıdır. Günlük hijyenik el dezenfeksiyonu için uygundur. Aseptoman %72 etkinliği tıp sektörü için en son EN
standartlarını karşılamaktadır. En standartlarına göre bakterisidal, tüberkülosidal bunun yanında
zarflı virüslere ve Noro virüslere karşı etkindir. Bu ileri düzey formülasyon dermatolojik olarak test
edilmiştir ve hassas ciltler için uygundur. Aseptoman %72 cilt bakımı için nemlendirici içerir ve hoş
taze bir koku sunar.

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 64 g (%72 V/V) etanol

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

sprey şişe

36

100 ml

00-457-005EXP-02

sprey şişe

20

250 ml

00-457-010EXP-02

şişe

20

500 ml

00-457-005EXP-02

şişe

12

1l

00-457-010EXP-02

bidon

3

5l

00-457-005EXP-02

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Hijyenik el dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

30 sn

Cerrahi el dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

2 dk

HIJYENIK EL DEZENFEKSIYONUNDA REMNANT ETKILER
Piyas adak i birçok el de zenfek t anlarının formülas yonlarında remnant etk isi görülür ; ama buna gerçek ten ne
k adar ihtiyacımız var? ' Evet, bunlar t am da is te ğimiz ürünler ; el hij yeninin s ağlanmasını daha kolay ve güvenli
k ılıyor ', diye düşünen çok müş teri m evcut; ama bu gerçe ği yansıtıyor mu?
2016'da Rob er t Ko ch Ens titüsü t araf ından şöy le bir şey yay ımlanmış tı: “ Bu, sürek li bir etk i (ar tık etk i) s ağlamak
amacıy la, alko l b a zlı formülas yonlara antiseptik ak tif maddelerin ek lenm esini içerir ; örn. k lorhek sidin, ok tenidin, p o lihek s anid, kuaterner amony um bileşik leri, 2- fenilfeno l veya trik los an. Anc ak , hij yenik veya cerrahi
el de zenfek siyonu alanlarında etk inliğin iy ileş tirilebildiği bugüne k adar isp atlanmamış tır. Bununla birlik te,
ak tif maddeye b ağlı o larak , bu tür kombinas yonların sık kullanılması into lerans risk ini ar tırabilir, hat t a direnç
gelişimine bile ne den o labilir : ”
Hij yen ve Çev re H ek imliği Ens titüsünden Prof. D r. m e d G ünter K ampf, bu konu y u 2017 'de yay ınlanan “ Komp en dium Händehygiene” k it abında da işlemiş tir. O nun sözleriy le: “ Uçucu o lmayan maddeler içeren el hij yen
ürünlerinin remnant etk isi henüz bilimsel o larak k anıtlanamamak t adır.”
K it abında yer verdiği düşüncelerden bir t anesi, remnant ürün kullandık larını düşünen p er sonelin, el hij yeni
kurallarına u y ma konusunda f a zla titizlik gös term eye cek leri yönünde dir.
Konu cerrahi el dezenfek siyonu olduğunda ise, sürekli etki gereklidir. EN 12791 normuna göre eldivenli cilt hemen ve
3 s aat sonra tes t e dilir ; bu ne denle uzun süreli etk iye ihtiyaç du y ulmak t adır.
Nitek im, alko llü el de zenfek t anlarının remnant etk i gös term elerinin s ağlanması için, b öy le bir şey in k anıtla namayac ağından, herhangi bir ek maddeye gerek sinim du y ma zlar.
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Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*
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EL VE CILT
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BAKIM VE KORUMA / VÜCUT BAKIMI

El ve Cilt
Bakım ve Koruma
Vücut Bakımı





Hassas ciltler

Normal ciltler

Hipoalerjenik formülasyon

Çok kuru ciltler



Kuru ciltler





Soğutma etkisi





Kullanım Alanı
Dispenserle kullanım için uygundur





Köpük



O/W

Losyon



Krem



Cilt pH'si ile uyumludur



Emülsiyon tipi



Parfüm içermez



Renklendirici içermez

DESCOMED

Silikon içermez



Cilt yenileyici bakım ajanları

Nemlendirici

BIALIND®

Ürün Özellikleri

Lipid yenileyicileri ve/veya
bitkisel yağlar

İçindekiler

Yalnızca sağlıklı bir cilt, patojenik mikropların vücuda girmesini etkili bir şekilde önleyebilir.
Dezenfeksiyon ve yıkama prosedürlerinin sık sık uygulanması, farklı farklı tıbbi maddelerle
temas edilmesi ve her gün koruyucu eldiven takılması, cilt üzerinde stres etkilerinin görülmesine yol açabilir. Bu nedenle, cildin çevresel etkenlere karşı doğal koruma mekanizmalarını koruyabilmesi için, cilde ihtiyacı olan bakımın sağlanması önemlidir. Dr. Schumacher
ürünleri, her cilt tipine uygun doğru bakım ürününü sunar. Cilt korunursa, karşı karşıya
kalınan günlük stres etkenlere rağmen bütünlüğü bozulmamış olarak kalır.




O/W = suda yağ emülsiyonu
W/O = yağda su emülsiyonu

36
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EL VE CILT
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VÜCUT BAKIMI

EL VE CILT

›

VÜCUT BAKIMI

BIALIND®
El ve cilt için, cilt koruyucu losyon
Lipit yenileyici maddeler ve allantoin içerir
Cilde yağlı bir tabaka bırakmadan hızlıca nüfus eder
Cilt pH'si ile uyumludur
BIALIND, uzun süreli eldiven kullanımı, ellerin sıkça yıkanması ve ıslak çalışma ortamı gibi etkenlerin yol açtığı cilt irritasyonlarının görülmesi durumunda, ellere bakım uygulanması için geliştirilmiş,
cildin pH değeri ile uyumlu bir su içinde zengin yağ emülsiyonudur. Yağ/su tipindeki bir emülsiyon
olma özelliğiyle BIALIND, herhangi bir yağlı kalıntı bırakmadan, hızlıca emilir ve bundan dolayı sağlık çalışanları için ideal bir üründür: Sık kullanıldığında bile iş süreçlerini olumsuz etkilemez ve eller
gözle görülür şekilde bakımlı kalır. Lipit yenileyici ve nemlendirici maddelerin yanı sıra allantoin da
içeren hafif ve besleyici formülü sayesinde cildiniz pürüzsüz ve yumuşacık bir dokunuş kazanır. Vücuda kolayca yayılabilen ve çabuk emilen cilt bakım losyonu vücut bakımı için de uygun olup, vücutta
bıraktığı hoş kokusuyla ferahlık hissi uyandırır.

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

Küvet

12

100 ml

00-602-001

Şişe

20

500 ml

00-602-005

DESCOMED
Cilt temizleme köpüğü
Allantoin ve pantenol içerir
Yatağa bağlı hastalarda, idrarını tutamayan hastalarda ve anus praeterli hastalarda
cildin hızlı ve nazik şekilde temizlenmesini sağlar
Deodorize etkili
DESCOMED cilt temizleme köpüğü, özellikle yatağa bağlı hastaların nazik cilt temizliğinde ve cilt
bakımında kullanmak üzere geliştirilmiş, kullanıma hazır bir temizleme köpüğüdür. DESCOMED
cilt temizleme köpüğü, cilt pH'si ile uyumludur. DESCOMED cilt temizleme köpüğü, formülündeki
yumuşak etkili temizleyici maddeler sayesinde cilt ve mukoza membranları tarafından oldukça iyi
tolere edilir. DESCOMED cilt temizleme köpüğü su, sabun veya temizleme losyonu uygulamadan da
kullanabildiğinden, yıpranmış veya tahriş olmuş ciltlerde kullanıma özellikle uygundur. Ürün, ciltte
besleyici ve koruyucu bir tabaka oluşturur. Provitamin D-panthenol, ciltteki irritasyonları ve kızarıklıkları hafifletir ve çatlamış cilde özel bakım sağlar. Köpük, son derece iyi nemlendirme özelliği gösterir ve küçük moleküllü yapısı sonucunda cilt tarafından hızlıca emilir. İçerdiği allantoin ile birlikte
nemlendirici etkisi, aşırı stresli cildin yenilenmesini destekler.

Ambalaj Şekli
Şişe

38

Ambalaj Birimi
12

İçindekiler

Ürün numarası

500 ml

00-604-005

39

Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden
Kullanıma Hazırlama
Otomatik Yeniden Kullanıma Hazırlama
Alet Bakımı
Mikroplarla kontamine olmuş tıbbi ürünler, insan için potansiyel bir enfeksiyon kaynağı oluşturduğundan, tekrar kullanılabilir tıbbi cihazlar, ön görülen şekilde yeniden kullanıma hazırlanmalıdır. Bu yüzden, Dr. Schumacher ürünlerini geliştirme aşamasında bile ürünlerin hızlı
ve güvenli dezenfektan etkisine, geniş spektrumlu etkiye ve yüksek temizleme performansına sahip olmalarına dikkat edilmektedir. Tabii burada, ürünlerin son derece kullanıcı dostu
olmaları, iyi malzeme uyumluluğu göstermeleri ve çevre dostu olmaları aynı şekilde önem
taşımaktadır. Ürünlerimizin zararlı madde içeriği mümkün olduğunca düşük tutulmakta olup,
kişilerin korunmasında önemli oranda katkı sağlarlar.

MANUEL DEZENFEKSIYON VE YENIDEN KULLANIMA HAZIRLAMA

PERFEKTAN® TB
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** Dr. Schumacher hijyen seviyeleri sınıflandırılmasına dahil edilmemiştir
Etki spektrumuna ilişkin tam bilgi için, lütfen Ürün Bilgi Dosyasına (PIF) başvurunuz.

40

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*
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MANUEL DEZENFEKSIYON VE YENIDEN KULLANIMA HAZIRLAMA

PERFEKTAN® TB

PERFEKTAN® ENDO

Tıbbi aletlerin temizliği ve dezenfeksiyonu için
aldehitsiz konsantre ürün

Tıbbi aletlerin temizliği ve dezenfeksiyonu için
aldehitsiz konsantre ürün

Güçlü temizleme etkisi gösteren aldehitsiz preparat

Yüksek malzeme uyumluluğu gösterir

Yüksek malzeme uyumluluğu gösterir

Endoskopların dezenfektanlı ön temizliği için idealdir

Hoş kokulu

Mükemmel temizleme gücü

PERFEKTAN TB ekonomik, malzeme dostu, klinikte günlük kullanım için geliştirilmiş olan, aktif temizlik sağlayan bir alet dezenfektanıdır. Muazzam antimikrobiyal özellikleri sayesinde aletlerin yeniden kullanıma hazırlanması sırasında yüksek derecede kişisel korunma sağlanır. Formülasyonunda
aldehite yer verilmediğinden PERFEKTAN TB, hoş bir koku yayar ve her türlü tıbbi alette kullanıma
uygundur.

PERFEKTAN ENDO, patentli bir etken madde prensibe dayanan malzeme dostu, aktif temizleme gücüne sahip bir alet dezenfektanıdır. PERFEKTAN ENDO, mükemmel temizleme özelliklerine sahip,
aldehit ve fenol içermeyen bir temizleyici dezenfektanı olup, endoskopların ve aletlerin dezenfeksiyonu ve sabitlemeden ön temizliği için idealdir. Muazzam antimikrobiyal özellikleri sayesinde aletlerin yeniden kullanıma hazırlanması sırasında yüksek derecede kişisel korunma sağlanır.

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 3,75 g kokospropilendiaminguanidinyumdiasetat;
5,63 g didesiloksetilmetilamonyumpropiyonat
Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

şişe

6

2l

00-122-020EXP-02

bidon

3

5l

00-122-050EXP-02

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 3,75 g kokospropilendiaminguanidinyumdiasetat;
5,63 g didesiloksetilmetilamonyumpropiyonat

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu

Ambalaj Şekli

Her türlü cerrahi aletin dezenfektanla
temizlenmesi için
kullanım şekli tavsiyesi

%3 - 15 dk
%2 - 30 dk

Tıbbi cihazların dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

%1 - 60 dk

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

dozaj şişesi

10

1l

00-121-010

şişe

6

2l

00-121-020-01

bidon

3

5l

00-121-050EXP-02

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Esnek endoskopların ve her türlü cerrahi
aletin dezenfektanla temizlenmesi için
kullanım şekli tavsiyesi

%3 - 15 dk
%2 - 30 dk

Tıbbi cihazların dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

%1 - 60 dk
%2 - 15 dk
%1 - 30 dk

tüberkülosid etki (DGHM)

PERFEKTAN® NEU

ENDEX®

Aletlerin temizlenmesi ve aletlerin dezenfekte edilmesi için,
aldehitsiz konsantre ürün

Aletler ve endoskoplar için daldırma yöntemiyle alet
dezenfektanı

Tüberkülosid

Aldehitsiz, fenolsüz, formaldehitsiz preparat

Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir

Tüm materyallere karşı hassas – endoskopların yeniden kullanıma
hazırlanması için uygundur.

Ultrasonik banyoda cerrahi aletlerin temizliği için idealdir

Kullanıma hazır
PERFEKTAN NEU, yüksek temizleme gücüne sahip, alkamin bazlı bir konsantre sıvıdır. Etkili aldehitsiz
ve fenolsüz formülasyonu sayesinde aletlerin yeniden kullanıma hazırlama işlemleri sırasında yüksek
malzeme uyumluluğu ve kullanıcı dostu kullanım ile dikkat çekmesinin yanı sıra temizlik işlemlerinde
de protein tutunmasını önler. PERFEKTAN NEU'nun sağladığı dezenfektan özellikleri ile kullanıcının
güvenliği temin edilmektedir. PERFEKTAN NEU, endoskopların sabitlemeden temizliği için ideal olduğu gibi ultrasonik banyoda kullanım için de aynı şekilde uygundur.

Endex, tıbbi aletlerin manuel olarak dezenfeksiyonunu sağlayan, kullanıma hazır bir preparattır. Aldehit ve fenol içermemektedir. Korozyon önleyicileri sayesinde materyalleri korur. Çözelti, rahatsız
edici kokusu olmamasından dolayı kullanıcı açısından kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Aynı zamanda temizliği de sağlayan kısa süreli dezenfeksiyon içindir. Özellikle tüm endoskoplar (flexible, bükülmez), termolabil, termostabil tıbbi altler ve materyaller içindir. Tüm sirkülasyon işlemlerinde ve
ultrasonik banyolarda kullanılmaktadır.

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 3,6 g N-(3-aminopropil)-N-dodesilpropan-1,3-diamin

Esnek endoskopların ve her türlü cerrahi
aletin dezenfektanla temizlenmesi için
kullanım şekli tavsiyesi

%3 - 15 dk
%2 - 30 dk

Ambalaj Şekli

Ürün numarası

Tıbbi cihazların dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi

%2 - 60 dk

00-136-050

tüberkülosid etki
(EN 14348 / EN 14563)

bidon
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Ambalaj Birimi
3

İçindekiler
5l

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: kokospropilendiaminguanidinyumdiasetat 0,11 g,
didesilmetiloksetilamonyumpropiyonat 0,17 g
Ambalaj Şekli
%2 - 60 dk

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

bidon

Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

5l

00-190-050

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Esnek endoskopların ve her türlü cerrahi
aletin dezenfektanla temizlenmesi için
kullanım şekli tavsiyesi

15 dk

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

43

ALETLER

›

ALETLER

MANUEL DEZENFEKSIYON VE YENIDEN KULLANIMA HAZIRLAMA

PERFEKTAN® ACTIVE

›

MANUEL DEZENFEKSİYON VE YENIDEN KULLANIMA HAZIRLAMA

INSTRU PLUS

Aletler ve endoskoplar için sıvı deterjan temizleyici

Aletlerin dezenfeksiyonu için konsantre toz dezenfektan
Çok iyi malzeme uyumluluğu gösterir

pH değeriyle uyumludur ve tüm malzemelere karşı naziktir

Üstün temizleme performansına sahiptir

Yüksek temizleme gücüne sahiptir ve tüm alet dezenfektanları
ile uyumludur

Tamamen çözünür

Ultrasonik prosedürlerde kullanıma uygundur

PERFEKTAN ACTIVE, tüm tıbbi aletlerin manuel dezenfeksiyonu için kullanılabilir, oldukça yüksek etkili bir konsantre toz dezenfektandır. Bu ürün, düşük tozlanma özelliğine sahip bir pudradan
oluşmakta olup, suda hızlı ve tamamen çözündüğünden, güvenilir ve güvenli bir uygulama sağlar.
PERFEKTAN ACTIVE'nin etken maddesi hafif alkali çözeltisi içinde üretilen perasetik aside dayanır.
Bu ürün mükemmel antimikrobiyal özellikleri, üstün malzeme uyumluluğu ile bir arada sunar. PERFEKTAN ACTIVE kullanarak, protein tutunması önlenir ve zor koşullarda bile güvenilir dezenfeksiyon
sonuçları elde edilir.

INSTRU PLUS, esnek ve sabit endoskopların ve her türlü diğer tıbbi aletin titizce temizlemesine sağlayan, malzeme uyumluluğu son derece yüksek bir üründür. pH değeri nötr, aldehitsiz ve yüzey aktif
madde esaslı formülasyonu sayesinde özellikle esnek endoskopların temizliği için uygundur. INSTRU
PLUS, Pentax listesinde yer almaktadır. Ayrıca bu ürün, PERFEKTAN ENDO, PERFEKTAN NEU, PERFEKTAN TB, DESCOTON 2 % GDA AND DESCOTON EXTRA gibi alet dezenfektanlarımız ile birlikte
kullanarak, fevkalade bir ek temizleyici olarak da kullanılabilir. Mükemmel malzeme uyumluluğu ve
korozyon inhibitörleri içermesi sayesinde metal, plastik, seramik, cam, kauçuk ve porselenden yapılmış
her türlü tıbbi alette kullanıma uygundur. Ultrasonik banyolarda da kullanılabilir.

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri
Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu
Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: Perasetik asit (in-situ) > 850 ppm (%1'lik çözelti).
Ambalaj Şekli
tek dozluk paket
kova

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

100

40 g

00-155-0004

6

1 kg

00-155-010EXP-02

Termokimyasal hazırlama öncesinde
endoskopların dezenfektanla temizliği
için kullanım şekli tavsiyesi

%1 - 5 dk
Ambalaj Şekli

Sabit ve esnek endoskoplar dahil olmak
üzere, her türlü semikritik tıbbi cihazın
final dezenfeksiyonu için kullanım şekli
tavsiyesi

%1 - 60 dk;
%2 - 30 dk

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

şişe

6

2l

00-104-020EXP-02

bidon

3

5l

00-104-050EXP-02

Dozaj tavsiyesi
Her türlü cerrahi aletin temizlenmesinde
kullanım tavsiyesi

%0,25 - %5

DESCOTON %2 GDA

PLURAZYME® EXTRA

Kullanıma hazır alet dezenfektanı

Cerrahi aletler ve endoskopların yeniden kullanıma hazırlanması için üç enzimli temizleyici

Çabuk etki gösterir
Güçlü temizleme etkisi
Ultrasonik banyolar için idealdir
Mükemmel malzeme uyumluluğuna sahiptir

Kullanıma hazır sunulur
Malzemelere karşı naziktir
DESCOTON %2 GDA, kullanıma hazır olarak sunulur ve bu sayede kolay uygulanır. Yüksek malzeme
uyumluluğuna sahip olmasının yanı sıra korozyon inhibitörleri de içerdiğinden, hassas malzemelerde
kullanıma özellikle uygundur.

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: 2,0 g glutaraldehid
Ambalaj Şekli
bidon
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Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

5l

00-135-050EXP-02

PLURAZYME EXTRA, iyi malzeme uyumluluğu özelliklerine sahip olduğundan, cerrahi aletlerin
ve esnek endoskopların manuel olarak yeniden kullanıma hazırlama için ideal bir konsantre
temizleyicidir. Ekonomik kullanım sağladığı gibi, ultrasonik banyolarda kullanım için de tavsiye
edilir. PLURAZYME EXTRA, köpürmez ve ultrasonik banyolarda kullanıma uygundur. PLURAZYME
EXTRA, formülasyonundaki yüksek enzimatik aktivite ve stabilitedeki enzim kompleksi ile kombine
edilen yüksek aktiviteli yüzey aktifler sayesinde olağanüstü temizleme performansına sahiptir. Kendi
kendine işleyen formül, ulaşılması güç alanlarda bile proteinler, pıhtılaşmış kan, mukus, kusmuk, yağ
ve dışkı gibi her türlü organik kontaminasyonların içine nüfus eder, bunları etkisiz hale getirir ve etkin
bir şekilde uzaklaştırır.

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Bileşimi:
100 g çözelti şunları içerir: %5 – 15 iyonik olmayan yüzey aktif maddeler;
koruyucu maddeler: 2-metil-2H-izotiyazol-3-bir, 1,2-benzilizotiyazol-3(2H)-bir;
enzimler: Proteaz, amilaz, lipaz

Hijyen seviyeleri ve etki süreleri /
Etki spektrumu

Ambalaj Şekli

Sabit ve esnek endoskoplar dahil olmak
üzere, her türlü semikritik tıbbi cihazın
dezenfeksiyonu için uygulama tavsiyesi

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

5 dk

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

şişe

12

1l

00-138-010EXP-02

bidon

3

5l

00-138-050EXP-02

Konsantrasyon

Sıcaklık

Emdirme süresi

%0,25 (2,5 ml/l)
Ultrasonik banyolar için tavsiye edilmektedir

30 – 40 °C

en az 5 dk

%0,4 (4 ml/l)

30 – 40 °C

en az 5 dk

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*
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THERMOTON CLEANER

THERMOSHIELD® NR

Alkali sıvı temizleyici

Endoskopların kemotermal olarak yeniden kullanıma hazırlanması
için temizleyici

Kullanım konsantrasyonlarında pH > 10

Yüksek malzeme uyumluluğu gösterir

Az köpürme özelliği

Sertifikalı temizleme performansı

Korozyon inhibitörleri içerir

Esnek endoskoplar için özellikle uygundur
THERMOTON CLEANER, cerrahi aletlerin -farklı su sertliği derecelerinde de- derinlemesine ve
kalıntısız temizlenmesini sağlayan bir alkali sıvı temizleyicidir. İçeriğindeki köpük ve korozyon
inhibitörleri sayesinde gereksiz köpük oluşumu önlenir ve cihaz ve aletlerin korunması sağlanır. Kullanım çözeltisinin pH değerinin > 10 olması ve baz aldığı yeni temizleme sistemi ile, Robert Koch Enstitüsü rehberinin prion profilaksisi şartını yerine getirir tıbbi cihazlarda protein tutunmasını önler.

THERMOSHIELD NR, tıbbi aletlerin ve tıbbi cihazların otomatik yıkama makinelerinde temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini sağlayan, pH değeriyle uyumlu bir alet temizleyicidir. Enzim
içermeyen formülasyonu sayesinde THERMOSHIELD NR, kemotermal dezenfeksiyon ve temizlik için
de uygun olup, her tipteki yıkama makinesi ile kullanılabilir. THERMOSHIELD NR , yoğun şekilde ve
uzun bir dönem boyunca hastanelerde ve muayenehanelerde test edilmiştir. THERMOSHIELD NR,
sağladığı mükemmel temizleme sonuçları nedeniyle tüm otomatik yıkama makineleri için tavsiye
edilir. THERMOSHIELD NR'nin sağladığı büyük avantajlarından biri, pH değerinin nötr olmasıdır.
Nötre pH değeri itinalı ve hassas temizleme sağlar. Üstelik, alkali temizleyicilerde olduğunun
aksine, nötralizasyon sağlamak için ek durulama yapılması gerekmez. Nötralize edici ürüne ihtiyaç
kalmaması, son derece düşük dozaj miktarı ven ürünün (OECD kılavuzu 301D'ye göre) biyolojik olarak
parçalanabilir olması, bu ürün konseptini ekolojik olarak da öne çıkarır. PH değeriyle uyumlu ve
neredeyse hiç köpürmeme özellikli formülasyonu sayesinde THERMOSHIELD NR, esnek endoskopların THERMOSHIELD DESINFEKTANT ile 55 - 60 °C sıcaklıklarda otomatik olarak yeniden kullanıma
hazırlanmasında ön temizleyici olarak kullanarak, üstün sonuçlar elde edilmesi sağlanabilir.

Dozaj tavsiyesi

Ambalaj Şekli
bidon

Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

5l

00-119-050EXP-02

Her türlü cerrahi aletin manuel temizliği için
kullanım şekli tavsiyesi

%0,3 - 0,7

Endoskopların manuel temizliği için
kullanım şekli tavsiyesi

%0,4 - 0,6

Dozaj tavsiyesi
Ambalaj Şekli
bidon

Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

5l

00-117-050EXP-02

Temizleme işlemi için kullanım tavsiyesi

%0,1 - 0,3

THERMOTON N
Otomatik yıkama makineleri için nötralizasyon solüsyonu
Fosforik asit bazlıdır
Kalsifikasyonları yüksek oranda önler
Korozyon inhibitörleri içerir
Thermoton N, özel yıkama makinelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, tıbbi ürünlerin temizlenmesi sağlayan bir sıvı, asidik nötralizasyon solüsyonudur. Tensid içermez. Thermoton N, alkali temizleyicinin kullanımından sonra ilk durulama suyuna ilave edilerek uygulanır.

Dozaj tavsiyesi
Ambalaj Şekli
bidon
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Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 5.*

Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

5l

00-140-050EXP-02

Temizleme işlemi için kullanım tavsiyesi

%0,1 - 0,3
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THERMO CLEAR
Termal ördek ve sürgü yıkama makineleri için durulama ve
parlatma solüsyonu
Ördek ve sürgü yıkama makinelerinin kireçlenmesini önler
Ördek ve sürgülerin lekesiz kuruluğunu sağlar
Az köpürme özelliği gösterir
THERMO CLEAR, termal ördek ve sürgü yıkama makineleri ile yapılan kemotermal yeniden kullanıma
hazırlama prosedürleri için uygundur. Ördek ve sürgülerin lekesiz kuruluğunu sağlar, ördek ve sürgü
yıkama makinelerinin kireçlenmesini önler ve az köpürme özelliği gösterir. THERMO CLEAR, sitrik
asit bazlı olup, AB deterjan yönetmeliğine göre biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir.

Dozaj tavsiyesi
Ambalaj Şekli
bidon

Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

5l

00-127-050

Temizleme işlemi için kullanım tavsiyesi

%0,1 - 0,3

SPEZIAL ÖLSPRAY
Aletler için bakım spreyi
Tıbbi beyaz yağ esasına dayanır
Buhar sterilizasyonu öncesi alet bakımında ve yağlamada kullanılır.
Hareketli alet parçalarının optimum biçimde yağlanmasını sağlar
SPEZIAL ÖLSPRAY, artiküler aletler başta gelmek üzere, tıbbi aletlerin bakımı için geliştirilmiş bir
aerosol spreydir. Rijit endoskopların menteşelerinin ve valflerinin bakımının yapılmasını sağlar. Özel
püskürtme valfi ince, koruyucu bir tabaka oluşturur. Spreyi aletlere uyguladıktan sonra yapılan sterilizasyon işlemleri bu koruyucu tabakadan etkilenmez. SPEZIAL ÖLSPRAY, optimum yağlama ve
etkili korozyon inhibitörleri sağlayarak, aletlerinizin değerinin korunmasını temin eder. Sıvı parafın
kullanılması sayesinde SPEZIAL ÖLSPRAY çoğu malzeme ile uyumludur ve gıda ve ilaç düzenlemelerine göre toksikolojik olarak zararsızdır.

ÜRÜN DURUMU TIBBI ÜRÜN / BIYOSID / İLAÇ
Alet dezenfektanları ve alet temizleyicileri, tıbbi ürünlerin yeniden kullanıma hazırlanması işlemlerinde
kullanılır. Bu nedenle bu ürünler de ilgili tanımlama gereği, tıbbi ürün olarak sınıflandırılır ve buna uygun
şekilde işaretlendirilir. AB biyosid yönetmeliği gereğince yüzey dezenfektanları genel olarak biyosidal ürün
olarak kabul edilmektedir. Tıbbi ürünlerin dezenfeksiyonu için kullanılabilen yüzey dezenfektanları da AB
düzenlemeleri gereğince yine aynı şekilde tıbbi ürün sayılmaktadır. Bu nedenle bir yüzey dezenfektanı hem
biyosidal ürün hem tıbbi ürün olarak sınıflandırılabilir (çifte durum). El dezenfektanları ya ilaç ya biyosidal
ürün sınıfina girerken, preoperatif cilt antiseptikleri grubundaki ürünler yalnızca ilaç statüsüne girerler.

Tıbbi ürün

Biyosid ürün

İlaç

Alet dezenfeksiyonu
Yüzey dezenfeksiyonu
El dezenfeksiyonu
Cilt antiseptiği

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

aerosol sprey

12
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İçindekiler

Ürün numarası

500 ml

00-108-005EXD
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DENTAL ALETLERI YENIDEN KULLANIMA HAZIRLAMA

Dental























ORANGE SOLVENT
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DESCOSUC



DESCOSUC CLEANER








Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.

kullanıma hazır



Ürün
Tipi

konsantre

ultrasonik banyo



Ürün
Özellikleri

Kuarterner amonyum
bileşikleri

daldırma



temizleme

DESCOPRENT



Uygulama
Tipi

dezenfeksiyon

DESCO DRILL

aspirasyon sistemleri

dental frezler/aletler

Diş hekimliğindeki uygulamaların çoğunun ihtiyacı, önceki sayfalarda sunulan alet dezenfektanları, yüzey dezenfektanları ve hızlı yüzey dezenfektanları çözümleri ile karşılanabilir.
Ancak, dental ölçüler, frezler veya aspirasyon sistemleri, yüksek materyal uyumluluğu olan
özel ürünler gerektirir. Bu doğrultuda sunduğumuz özel ürünler, hastalar, personel ve malzemeler için güvenilir koruma sağlar.

ölçüler/protetik materyaller

Kullanım Alanı

aldehitler

Dental Aletleri Yeniden Kullanıma
Hazırlama
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DENTAL ALETLERI YENIDEN KULLANIMA HAZIRLAMA

DENTAL

›

DENTAL ALETLERI YENIDEN KULLANIMA HAZIRLAMA

DESCO DRILL

ORANGE SOLVENT

Döner aletler için kullanıma hazır dezenfektan

Dental için özel temizleyici

Korozyon inhibitörleri içerir

Doğal portakal yağından üretilmiştir

Ultrasonik banyolarda kullanıma uygundur

Mükemmel temizleme gücüne sahiptir

Yüksek malzeme uyumluluğu gösterir

Dental materyal kalıntılarını zorlanmadan uzaklaştırır

Dental frezlerin ve diğer döner hassas aletlerin dezenfeksiyonu ve temizliği için geliştirilmiş,
kullanıma hazır bir kombine preparattır. DESCO DRILL optimum şekilde hızlı etki ederek, çok iyi
bakterisid aktivite gösterir. DESCO DRILL, mükemmel temizleme gücüyle, hoş kokusuyla ve içerdiği
çok etkili korozyon inhibitörleri ile öne çıkar.
Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

1 dk

5 dk

15 dk

ORANGE SOLVENT, hem aljinat ve çimento kalıntılarını hem çinko lekelerini dental aletlerden ve
envanterden derinlemesine temizleyen, kullanıma hazır bir temizleme çözeltisidir. Bunun yanı sıra,
zeminlerdeki yapışkan kalıntılarını, permanent marker ve leke izlerini uzaklaştırmak için uygundur.

30 dk

Bakteriler ve Mayalar
alet dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi: Bakterisid, levurosid*

VAH

kirli koşullarda

zarflı virüslere karşı aktivite gösterir

RKI/DVV

HBV/HIV/HCV
dahil

BVDV'ye karşı aktivite gösterir

RKI/DVV

Vaksinia virüslerine karşı aktivite gösterir

RKI/DVV

Papova/Polyoma virüslerine karşı aktivite
gösterir

RKI/DVV

Virüsler

Ek test sonuçları
Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

tüberkülosid (M. terrae)
Ultrasonla dezenfektanlı temizleme

bidon

3

5l

00-815-050EXP-02

şişe

6

2l

00-815-020EXP-02

bakterisid, levurosid

DGHM

VAH

temiz ve kirli
koşullarda

Ambalaj Şekli

kirli koşullarda

Ambalaj Birimi

İçindekiler

Ürün numarası

şişe

9

250 ml

00-805-0025EXP-02

şişe

6

500 ml

00-805-005EXP-02

* faz 1 adım 1 ve faz 2 adım 2 deneyleri dahil (kantitatif süspansiyon deneyleri ve uygulama ile ilgili taşıyıcı
deneyleri)

DESCOPRENT
Dental ölçüler ve prostetik materyaller için dezenfektan
Formaldehitsiz, fenolsüz
Boyutsal doğruluğu etkilemez
Yüzeylere zarar vermez
Daldırma yöntemiyle dental ölçülerin hızlı ve etkin bir şekilde dezenfekte edilmesini ve
temizlenmesini sağlayan, aldehit ve kuarterner amonyum bileşikleri temeline dayanan kullanıma
hazır bir dental dezenfektandır. DESCOPRENT, boyutsal özellikleri veya materyalin yüzey kalitesini
herhangi bir şekilde olumsuz etkilemeden dezenfeksiyon sağlar. Renksiz ve kokusuz olduğu gibi,
formaldehid ve fenol da içermez.

DENTAL ALETLERI YENIDEN KULLANIMA
HAZIRLAMA
Dental aspirasyon sistemleri, tedavi sırasında bir hayli kirlenebilir. Hastalar için riski en alt seviyeye
indirmek için, düzenli ve etkin dezenfeksiyon ve temizliğin yapılması şarttır.
Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

1 dk

Bakteriler ve Mayalar
alet dezenfeksiyonu için
kullanım şekli tavsiyesi*: Bakterisid, levurosid

VAH

kirli koşullarda

zarflı virüslere karşı aktivite gösterir

RKI/DVV

HBV/HIV/HCV dahil

Rota virüslerine karşı aktivite gösterir

RKI/DVV

5 dk

Ürünlerimiz, güvenli ve etkin dezenfeksiyon sağlamaların yanı sıra yüksek malzeme uyumluluğu
özelliği ile de bilinir. Mükemmel temizleme performansı gösterirler ve köpürmezler.

Virüsler
Ambalaj Şekli
bidon

Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

5l

00-813-050EXP-02

* faz 1 adım 1 ve faz 2 adım 2 deneyleri dahil (kantitatif süspansiyon deneyleri ve uygulama ile ilgili taşıyıcı
deneyleri)
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Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
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DENTAL

›

DENTAL ALETLERI YENIDEN KULLANIMA HAZIRLAMA

DESCOSUC
DEZEN
FE
LÜK

+
H

AF

DESCOSUC
CLEANER

K

Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir
Oldukça az köpürme özelliği
Aspiratör sistemleri için optimum malzeme koruması sağlar

E

DESCOSUC

M

ÜN

N
YO
SI

G

Dental aspiratör sistemleri için dezenfektan

LE
TAL
I K T E MI Z

DESCOSUC, dental aspiratör sistemlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için geliştirilmiş, kombine
bir üründür. Aktif klor içermez ve amalgam kaynaklı civa gibi ağır metallerin remobilize olmasına
engel olur. Bu nedenle, amalgam separatörleri entegre edilmiş veya edilmemmiş dental aspiratör
sistemlerinin hassas dezenfeksiyon ve bakım işlemleri için son derece uygundur. DESCOSUC 'in
etken maddesi kuarterner amonyum bileşiklerinin yepyeni bir kombinasyonundan oluşmaktadır ve
yüksek materyal uyumluluğu gösterir. Ürün mükemmel temizleme performansına ve az köpürme
özelliğine sahiptir.

DENTAL ALETLERI
YENIDEN KULLANIMA
HAZIRLAMA
Aspiratör sistemi yardımıyla hastanın ağız içinden
soğutma suyu, sprey, saliva ve kan veya dentin tozu
ya da dolgu materyali gibi sert maddeler uzaklaştırılır.
Enfeksiyonların önlenmesi için dezenfeksiyon ve temizlik
işlemleri titizce yapılmalıdır.

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

5 dk

15 dk

30 dk

%1

Bakteriler ve Mayalar
alet dezenfeksiyonu için kullanım şekli tavsiyesi: Bakterisid, levurosid*

VAH

kirli koşullarda

%2

RKI/DVV

HBV/HIV/HCV dahil

%2

EN 14476

temiz koşullarda

EN 13727

kirli koşullarda

EN 14561

kirli koşullarda

%1

EN 13624

kirli koşullarda

%0,5

EN 14562

kirli koşullarda

%1

Virüsler
tüm zarflı virüslere karşı aktivite gösterir

%1

Ek EN testleri sonuçları
bakterisid
Ambalaj Şekli
bidon

Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

5l

00-814-050EXP-02

levurosid (C. albicans)

%2

%1

* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 deneyleri dahil (kantitatif süspansiyon deneyleri ve uygulama ile ilgili taşıyıcı
deneyleri)

DESCOSUC CLEANER
Dental aspiratör sistemleri için temizleyici
Mükemmel temizleme gücü
Az köpürme özelliği
Descosucile birlikte kullanılmak üzere ek yoğun temizleyici
Amalgam separatörlü veya amalgam separatörsüz, dental evyeli veya evyesiz dental aspiratör
sistemlerinin düzenli yoğun temizliği için konsantre sıvı. DESCOSUC CLEANER, optimum temizleme
sonuçlarının elde edilmesini ve dental aspiratör sisteminin sorunsuz ve pürüzsüz bir şekilde
çalışmasını temin eder.

Dozaj
Ambalaj Şekli
bidon

54

Ambalaj Birimi
3

İçindekiler

Ürün numarası

5l

00-818-050EXP-02

Aspiratör sistemlerinin temizliği için kullanım şekli tavsiyesi

%5 - %10

Dezenfektanlar dikkatli kullanılmalıdır. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgileri okunmalıdır.
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›

DUVAR DISPENSERLERI VE DOZAJLAMA YARDIMCILARI

Uygulama
yardımcıları
Duvar Dispenserleri ve
Dozajlama Yardımcıları
Dezenfektan ve temizleyiciler için sunulan tamamlayıcı aksesuarlarla, ilgili
ürünün günlük kullanım ve dozajlama işlemleri çok daha rahat bir hâl alır.
Örneğin, dozajlama yardımcıları kullanarak ürünün fazladan akması ve böylece
ürünün gereksiz tüketimi önlenebilir. Dispenser ve sprey başlıklar, isabetli ve
tam miktarda uygulama sağlar ve bu sayede kullanılan ürün miktarı optimum
düzeye getirilir. İstenen şekilde monte edilebilen tutucular, dezenfektanlara
her yerden erişilmesini ve böylece hemen kullanılabilir olmalarını sağlar. Dr.
Schumacher, birbiriyle uyumlu çalışacak şekilde uyarlanmış bu bileşenlerle,
katı hijyen kurallarına rahatça uyulabilmesine imkân vermektedir.
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›

DUVAR DISPENSERLERI VE DOZAJLAMA YARDIMCILARI

AK 500/1000 PLUS + TOUCHLESS
Alüminyum kasa, kollu duvar dispenseri ve temassız duvar
dispenseri
Alüminyum kasa, değiştirebilir paslanmaz çelik pompalı kollu duvar dispenseri. Sökmeye gerek
olmadan kolayca çıkarılabilir. Dispenser, 500 ml'lik veya 1 l'lik dispenser şişeleri için uygundur.
Dozaj miktarı 1,5 ml/hacimdir ve üç adımda düşürülebilir. AK 500/1000 PLUS duvar monteli
dispenser otoklav edilebilir. AK 1000 PLUS TOUCHLESS , entegre pil göstergeli, duvar monteli,
temassız bir dispenserdir.

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

Ebat

Ürün numarası

AK 500/1000 PLUS (uzun kollu)
duvar dispenseri

1

500 ml

00-901-005-01

duvar dispenseri

1

1l

00-901-010-01

AK 500/1000 PLUS (kısa kollu)
duvar dispenseri

1

500 ml

00-903-005-01

duvar dispenseri

1

1l

00-903-010-01

1

1l

00-911-010TO

AK 1000 PLUS TOUCHLESS
duvar dispenseri

SPE 1000
Plastik tasarımlı, kollu duvar dispenseri ve temassız duvar dispenseri
Entegre tutma hazneli, kollu duvar dispenseri ve temassız duvar dispenseri. Pencereli, kapalı
dispenser. 1 l'lik dispenser şişeleri için uygundur. Dozaj miktarı yakl. 1,8 ml/hacimdir ve üç adımda
düşürülebilir.

ÇALIŞMA TALIMATLARI
Belirli bir ürünün kullanımı ile ilgili ek bilgi arzu etmeniz durumunda, aradığınız ürünün ürün ve uygulama spesifikasyonları ile
ilgili spesifik talimat için, www.schumacher-online.com adresli
internet sayfamızın “Downloads > Instructions, Plans” bölümünü
ziyaret edebilirsiniz.

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

Ebat

Ürün numarası

1l

00-918-010

SPE 1000
duvar dispenseri
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UYGULAMA YARDIMCILARI

DOZAJLAMA POMPASI

Duvar dispenserleri için önceden monte edilmiş mobil
kolon stant

Bidon ve dispenser şişeler için dozajlama yardımı
Dozajlama pompası üç farklı model şeklinde sunulur: 30 ml/hacimli dozaj pompası 2 l'lik şişeler, 5
l'lik veya 10 l'lik bidonlar için uygundur; daha düşük doz ihtiyaçları için ayrıca adaptörler (20 ml, 10
ml) bulunmaktadır. 3 ml/hacimli dozajlama pompası 500 ml'lik/1 l'lik şişeler için veya 2 ml/hacimli
dozajlama pompası 500 ml'lik/1 l'lik şişeler için uygundur.

Ambalaj Şekli

DESIPOINT

Ambalaj Birimi
1

DUVAR DISPENSERLERI VE DOZAJLAMA YARDIMCILARI

DESIPOINT
Dezenfeksiyon kolonu, giriş alanlarında veya dispenserlerin duvara monte edilmesi istenmediği yerlerde
kullanım için idealdir. DESIPOINT, el dezenfektanına rahatça ulaşılabilinmesini sağlamaktadır ve oldukça
kullanıcı dostudur. Dr. Schumacher logosu, kolona işlenmiştir. DESIPOINT, montaj işlemlerinin hızlı
ve kolayca izin veren, standart dispenserle ile kombine edilebilen, hijyenik paslanmaz çelik yapılardır.
(dispenser dahil değildir).

Ambalaj Şekli

›

Ebat

Ürün numarası

Aksesuarlar

140 cm

00-902-DS

DESIPOINT için klips çerçeve

10

00-902-DS-100

Ambalaj Birimi Ebat

Ürün numarası

Dozajlama pompası, 30 ml/hacimli

1

2 l/5 l/10 l

00-906-000-01

Dozajlama pompası, 3 ml/hacimli

1

500 ml/1 l

00-906-005-02

Dozajlama pompası, 1,5 ml/hacimli

1

500 ml/1 l

00-906-005EX

DESIPOINT PRO
Duvar dispenserleri için önceden monte edilmiş mobil
kolon stant
Dezenfeksiyon kolonu, giriş alanlarında veya dispenserlerin duvara monte edilmesi istenmediği
yerlerde kullanım için idealdir. DESIPOINT PRO, el dezenfektanına rahatça ulaşılabilinmesini sağlamaktadır ve oldukça kullanıcı dostudur. Dr. Schumacher logosu, kolona işlenmiştir. DESIPOINT PRO,
montaj işlemlerinin hızlı ve kolayca izin veren, standart dispenserle ile kombine edilebilen, hijyenik paslanmaz çelik yapılardır. (dispenser dahil değildir). DESIPOINT PRO, dispenserlerin değişken
şekilde konumlandırılmasını sağlayan, pratik odaklı kolon çözümüdür. Tekerlekleri sayesinde kolon
istenen noktaya rahatça hareket ettirilebilmektedir. Entegre bilgi ekranı ve hoparlörler kullanılarak
kullanıcılara, görsel ve sesli olarak, örneğin el dezenfeksiyonu ile ilgili talimatlar sunulabilir. DESIPOINT PRO, entegre TFT ekranına, hoparlöre ve elektrik şebekesine bağlanabilmek için bir elektrik
kablosuna (230 V) sahiptir.

Ambalaj Şekli
DESIPOINT PRO

60

Ambalaj Birimi
1

Ebat

Ürün numarası

Aksesuarlar

160 cm

00-902-DSD

DESIPOINT için klips çerçeve

10

00-902-DS-100
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DUVAR DISPENSERLERI VE DOZAJLAMA YARDIMCILARI

ALET KÜVETİ

Yüzey ve alet dezenfeksiyonu ve temizliği için

Aletlerin hazırlanması için
Güvenli tutuş sağlanabilmesi için girintili tutma yerleri

Dozajlama yardımcıları farklı modellerde sunulur: 60 ml hazneli 1 l'lik dozajlama şişesi, 5 l ve 10 l
bidonlar için bidon açacağı ve tutamaklı 2 l'lik şişeler ve 5 l, 10 l ve 30 l'lik bidonlar için musluklar.

Kolayca çıkarılabilir süzgeç sepet
Odadaki havanın kontamine olmasının önlenmesi amacıyla kapak
sıkıca kapatılabilir

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

Ebat

Ürün numarası

1 l, 60 ml hazneli

00-904-010

dozaj şişesi

1

bidon açacağı

1

musluk

1

2 l / 5 l / 10 l

00-907-000

musluk

1

30 l

00-907-300

-

Elle yapılan yeniden kullanıma hazırlama işlemleri ve -gereken durumlarda- aletlerin, rijit ve esnek
endoskopların otomatik yeniden kullanıma hazırlanması prosedürü üçün prepare edilmesi için alet
küvetleri gerekmektedir. Alet küvetleri, çıkarılabilir süzgeç sepet, çözeltinin dolum yüksekliğini gösteren bir markör ve sıkıca yerine oturan beyaz bir kapak ile donatılmış olup, farklı büyüklüklerde
temin edilebilir. Tüm alet küvetleri otomatik olarak yeniden kullanıma hazırlanabilir. Süzgeç sepet,
aletlerin kolayca temizleyici veya dezenfeksiyon çözeltisinden çıkarılabilmesini sağlar. Süzgeç sepet,
alet küvetinden alınır alınma su altına tutularak durulanabilir. Kapağın sıkıca kapanması sayesinde
odadaki havanın uçucu maddelerle kontamine olmasının önüne geçilir.

00-909-050

Kapasite

Küvet büyüklüğü (U x G x Y)

Süzgeç sepet büyüklüğü

Ürün numarası

SPREY BAŞLIKLARI

1l

223 x 149 x 91 mm

145 x 112 x70 mm

00-908-010

Yüzey dezenfektanları ve temizleyiciler için

3l

315 x 206 x 125 mm

205 x 160 x 100 mm

00-908-030

4l

343 x 213 x 125 mm

280 x 192 x 112 mm

00-908-040

Sprey başlıklar farklı modellerde sunulur: 500 ml'lik şişeler için sprey başlık, 500 ml/1 l'lik dispenser
şişeler için sprey başlık ve 500 ml/1 l'lik dispenser şişeler için köpük sprey başlık.

5l

394 x 260 x 156 mm

255 x 200 x 125 mm

00-908-050

10 l

870 x 235 x 160 mm

695 x 170 x128 mm

00-908-100

DRILL BOX
Diş hekimliğinde kullanılan döner hassas aletler için
Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

Ebat

Ürün numarası

sprey başlık

1

1l

00-905-010

köpük sprey başlık

1

1l

00-912-010

kolayca çıkarılabilir süzgeç sepet
kapaklı
Dezenfeksiyon prosedürü, süzgeç sepeti bulunan ve kapağa kapalı kutu içinde uygulanmasını
gerektirir. Bunların doğru şekilde etiketlenmiş olması lazım. Çözelti yenilendiğinde -iş günü boyunca
en az bir kez yapılır- kutular titizce temizlenmeli ve bir yüzey dezenfektanı uygulanarak mekanik
hareketli olarak dezenfekte edilmelidir.

ÖLÇÜ SÜRAHISI/KABI
Yüzey ve alet dezenfeksiyonu ve temizliği için
Ölçü sürahisi (3 l) ve kabı (40 ml) yüzey ve alet dezenfektanların ve temizleyicilerin dozajlanması için
mükemmeldir.

Ambalaj Şekli

Ambalaj Birimi

Ebat

Ürün numarası

ölçü sürahisi

1

3l

00-906-030

ölçü kabı

1

40 ml

00-906-0004
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Kapasite

Ebat

Ürün numarası

100 ml

Ø 91 mm x 73 mm

00-908-001
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UYGULAMA YARDIMCILARI

›

DUVAR DISPENSERLERI VE DOZAJLAMA YARDIMCILARI

UYGULAMA YARDIMCILARI

DESCOMAT KOMPAKT

Bilgisayar kontrollü dozajlama sistemi

Dozajlama sistemi
DESCOMAT KOMPAKT, konsantre ürünlerden çözelti preparasyonların hazırlanmasını sağlayan dozajlama cihazıdır. Hijyenik olarak temiz tutulması gereken, düz bir yüzeyi vardır. Bir membran klavye
üzerinden çalıştırılır. %0,25 ila %6 arasında dozlar uygulanabilir. Kapalı tasarımlı bir sistem olup, olası
kontaminasyonların oluşmasına veya kireç dolmasına yol açabilecek olan açık kanallara hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Çok hafif yapıdadır (8,5 kg) ve bu sayede taşıyıcı gücü düşük duvarlara da monte
edilebilmektedir. Ebatları (Y x G x D): 35 x 30 x 14 cm.

Tamamen kapalı tasarım
Üstün işlevsellik eşliğinde tamamen bilgisayar kontrollü
DESCOMAT KOMPAKT DIGITAL, uzun yıllardır başarılı bir şekilde piyasada yerine almış ve koruyan
DESCOMAT KOMPAKT'in inovatif üst modelidir. Tamamen bilgisayar kontrollü çalışır ve bu yüzden
kullanımı çok kolaydır. Sunduğu teknik fonksiyonlar ile elektronik dozajlama sistemlerine yeni standartlar getirmektedir. Ayrıca, LC ekransız, kompakt model olarak da temin edilebilir.

Ambalaj Birimi

Ürün numarası

DESCOMAT Kompakt Dijital

1

00-904D-KPE

DESCOMAT Kompakt çift ünite Dijital

1

00-904D-KPD

Ambalaj Şekli
DESCOMAT Kompakt

Ambalaj Birimi
1

Ürün numarası
00-904-HS

DESCOMAT KOMPAKT ECO

YENİ

ŞIMDI KEŞFET:

Dozajlama sistemi

Dr. Schumacher şimdi keşfet

DESCOMAT KOMPAKT ECO, konsantre ürünlerden çözelti preparasyonların hazırlanmasını sağlayan,
düşük maliyetli çalışılmasına izin veren bir dozajlama cihazıdır. Hijyenik olarak temiz tutulması gereken, düz yüzeyleri vardır. Bir membran klavye üzerinden çalıştırılır. %0,25 ila %5 arasında dozlar uygulanabilir. DESCOMAT KOMPAKT ECO, çok hafif yapıdadır (4,5 kg) ve bu sayede taşıyıcı gücü düşük
duvarlara da monte edilebilir. Ebatları (Y x G x D): 30 x 20 x 15,5 cm.

Bu katalogda yer alan ürün yelpazemize internet sayfamızı ziyaret ederek
de ulaşabilir ve dahası, Dr. Schumacher şimdi keşfet kullanarak aradığınız
ürünü sezgisel ve kolay bir şekilde doğrudan bulabilirsiniz. Arama
sonuçlarını pratik ve uygulamaya özgün şekilde filtreleyerek istediğiniz
ürüne ve ilgili belgelere yorulmadan ulaşabilirsiniz.

Ambalaj Şekli
DESCOMAT AD2
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DUVAR DISPENSERLERI VE DOZAJLAMA YARDIMCILARI

DESCOMAT KOMPAKT DIJITAL
Son derece kullanıcı dostudur

Ambalaj Şekli

›

Ambalaj Birimi
1

Ürün numarası
00-904E-HS

89

We protect
your health.
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Etkinlik tabloları
Ürün durumu

Yüzey
YENİ

Biyosid

Kullanıma hazır
mendiller

Kullanıma hazır
çözelti

Konsantre
dezenfektanlar

Tıbbi cihaz

Dokumasız kumaş
mendil
dağıtma
sistemleri

EN 1040

EN 1275

EN 1276

EN 1650

EN 13624

EN 13704

EN 13697

EN 13727

EN 14348

Vaksinia

DESCOSEPT SPEZIAL

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

DESCOSEPT AF / LEMON

30 sn

30 sn

30 sn

1 dk

1 dk

1 dk

30 sn

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

30 sn

%0,5 - 15 dk

%0,25 - 5 dk

%1,5 - 15 dk

DESCOSEPT FORTE
CLEANISEPT®

%0,05 - 5 dk

%0,1 - 5 dk

BIGUANID FLÄCHE N
OPTISAL® PLUS

EN14476					

%0,1 - 1 dk

%0,05 - 1 dk

%0,25 - 5 dk

%0,25 - 5 dk

%0,25 - 5 dk

%0,25 - 5 dk

%0,25 - 1 dk

%0,25 - 1 dk

30 sn

Polio

SV40/
Polyoma

%0,25 - 5 dk

%1 - 15 dk

1 dk

30 sn

Özellikleri
Kuarterner amonyum
bileşikleri içermez

2 dk

Ürün Detayları
Kalıntı bırakmaz

Renklendirici
içermez

Mendil
sayısı

Etken Maddeleri

Ebat
(cm olarak)

1 dk

30 sn

1 dk

30 sn

1 dk

%2 - 30 dk
%1 - 60 dk

%2 - 240 dk

%0,5 - 60 dk

%1 - 60 dk

7
1 dk

7

%1 - 60 dk

%0,5 - 5 dk

Kullanıma hazır
çözeltinin pH değeri
7

2 dk

%1 - 60 dk

%0,5 - 240 dk

EN 16777

Rota

5 dk
1 dk

%2,5 - 240 dk

%0,5 - 5 dk

Adeno

30 sn

%0,25 - 5 dk
%0,25 - 1 dk

MNV

EN 16615

7

%0,25 - 60 dk

9

%0,5 - 60 dk

11

CLEANISEPT® WIPES

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

DESCOSEPT AF WIPES

30 sn

30 sn

30 sn

1 dk

1 dk

1 dk

30 sn

CLEANISEPT® WIPES MAXI

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

30 sn

2 dk

1 dk

100

20 x 22

7

DESCOSEPT SPEZIAL WIPES

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

30 sn

2 dk

1 dk

100

32 x 30

7

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

1 dk

2 dk

100

20 x 22

7

30 sn

30 sn

30 sn

2 dk

1 dk

5 dk

100

14 x 20

7

2 dk

1 dk

3 dk

30 sn

7

CLEANISEPT® WIPES FORTE

1 dk

2 dk

1 dk

30 sn

1 dk

1 dk

1 dk

2 dk

100

14 x 20

11

CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI

1 dk

2 dk

1 dk

30 sn

1 dk

1 dk

1 dk

2 dk

11

100

20 x 22

ONE SYSTEM PLUS

100

30 x 32

ONE SYSTEM BASIC

120

17,5 x 36

DESCO WIPES

50 & 100

30 x 32

ECO WIPES

50 & 100

30 x 32

Aletler

Ürün
durumu

Kullanım Alanları

Tıbbi cihaz

Final
dezenfeksiyon

EN 1040
Alet
dezenfeksiyonu

Dezenfektan
etkili temizleme

Alet
temizleme

Alet
bakımı

EN 1275

EN 1276

EN 1650

EN 13624

EN 13704

EN 13727

EN 14348

Esnek
endoskoplar için

EN14476
Vaksinia

PERFEKTAN® TB

%0,25 - 5 dk

%0,25 - 5 dk

PERFEKTAN® NEU
PERFEKTAN® ENDO

%0,25 - 5 dk

%0,25 - 5 dk

%0,5 - 5 dk

%0,25 - 5 dk

%5 - 60 dk

%1 - 15 dk

%1 - 15 dk

%2 - 60 dk

%0,5 - 5 dk

%0,25 - 5 dk

%5 - 60 dk

%1 - 1 dk

%1 - 60 dk

1 dk

5 dk

EN 14348

EN14476

EN 14561
MNV

Adeno

Polio

SV40/
Polyoma

EN 14562

EN 14563

Renklendirici
içermez

Rota

%1 - 60 dk

%1 - 15 dk

%1 - 30 dk

%1 - 30 dk

%1 - 30 dk

%1 - 15 dk

%1 - 30 dk

%0,5 - 1 dk

%0,5 - 1 dk

%1 - 60 dk

5 dk

1 dk

5 dk

EN 14562

Özellikleri

Etken Maddeleri

Özellikleri
Nötralize eder

Esans içermez

Aldehitsiz

Aldehit

Dörtlü amonyum
bileşikleri

%2 - 60 dk

ENDEX
PERFEKTAN® ACTIVE

%0,5 - 1 dk

%0,5 - 1 dk

%1 - 1 dk

DESCOTON %2 GDA

%0,5 - 60 dk

1 dk

%2 - 30 dk

%0,5 - 5 dk

%0,5 - 30 dk

%1,5 - 30 dk

%0,5 - 5 dk

INSTRU PLUS
PLURAZYME EXTRA
THERMOSHIELD DESINFEKTANT
THERMOSHIELD NR
THERMOTON CLEANER
THERMOTON N
THERMO CLEAR
SPEZIAL ÖLSPRAY

Ürün durumu

Aletler
Tıbbi cihaz
DESCO DRILL

EN 1040

Kullanım Alanları
Final dezenfeksiyon

Alet dezenfeksiyonu

Dezenfektan
etkili temizleme

Alet temizleme

Alet bakımı

EN 1275

EN 1650

EN 13624

EN 13704

EN 13727

Esnek endoskoplar için

Vaksinia
5 dk

EN 14561
MNV

Adeno

Polio

SV40/
Polyoma

Renklendirici
içermez

Rota

60 dk

DESCOPRENT
ORANGE SOLVENT
DESCOSUC
DESCOSUC CLEANER

%0,5 - 5 dk

%1 - 30 dk

%1 - 5 dk

%1 - 5 dk

%1 - 5 dk

Etken Maddeleri
Nötralize eder

Esans içermez

Aldehitsiz

Aldehit

Dörtlü amonyum bileşikleri

Aminler

Aminler

Alkol

Perasetik
asit

Aldehit

Dörtlü amonyum
bileşikleri

Aminler

Etkinlik tabloları
Ürün durumu

Cilt ve El

Biyosid

Kullanım Alanları
Kozmetik

Hijyenik
el dezenfeksiyonu

EN 1040
Cerrahi
el dezenfeksiyonu

Cilt dezenfeksiyonu

El ve cilt
dekontaminasyonu

El ve cilt
Cilt temizleme

EN 1275

EN 1276

EN 1499

EN 1500

EN 1650

EN 12791

EN 13624

EN 13727

EN 14348

Cildi koruma,
el ve cilt bakımı

EN14476						
Vaksinia

MNV

Adeno

Polio

ASEPTOMAN®

15 sn

15 sn

30 sn

90 sn

15 sn

15 sn

15 sn

15 sn

1 dk

ASEPTOMAN® %72

15 sn

15 sn

30 sn

2 dk

30 sn

30 sn

30 sn

15 sn

15 sn

ASEPTOMAN® FORTE

30 sn

90 sn

30 sn

30 sn

30 sn

15 sn

30 sn

30 sn

ASEPTOMAN® GEL

30 sn

90 sn

15 sn

15 sn

30 sn

15 sn

1 dk

1 dk

BIALIND®
DESCOMED

SV40/
Polyoma

Etken Maddeleri

Özellikleri		
Rota
15 sn

Renklendirici
içermez

Parfüm içermez

Lipit yenileyici

Alkol: Etanol

Alkol:
n-propanol

Alkol:
2-propanol

Klorheksidin
diglukonat

We protect
your health.
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