ANIOXYDE 1000
Högdesinficerande
medel / kallsterilisering

• Patenterad produkt
• Första högdesinficerande
medlet och kemiska
steriliseringsmedlet från
Phéra®-systemet
• Extemporeproduktion av
perättiksyra
• Alternativ till glutaraldehyd
• Framställd utan aldehyd:
ingen proteinbindning
• Framställd utan ättiksyra,
pH-neutralt
• Kontroll av badets effektivitet
med teststickor
• Fullt spektrum på 5 minuter

5 min.

ANVÄNDNINGSKLAR
EFTER AKTIVERING

ANVISNINGAR
Desinfektion på hög nivå/kallsterilisering av medicinsk-kirurgisk
utrustning, endoskopiutrustning, värmekänsliga material och
medicintekniska produkter.

EGENSKAPER
• Ingen ättiksyreånga: bättre tolerans för användaren.
• Förenklad användning: aktivator integrerad i 5 l-behållaren.
• Produktens effektivitet påvisas vid 900 ppm perättiksyra.
• Hållbarhet för blötläggningsbadet: Högst 14 dagar, kontrollera
lösningens egenskaper med teststickor.
• Kompatibel med alla typer av fördesinficerande rengöringsmedel med
neutralt pH-värde.
• Kompatibel med alla typer av hoar och diskbänkar.
• Kan användas vid förekomst av ångutsugssystem.
• Begränsar korrosion av metaller genom närvaro av anti-korrosiva ämnen.
• Desinfektionslösningen innehåller 1 500 ppm APA (efter aktivering)
till 900 ppm (gränskoncentration som detekteras med teststickor).

ANIOXYDE 1000
Högdesinficerande medel / kallsterilisering

BRUKSANVISNING
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Steg före desinfektion: Rengör den
medicintekniska produkten med en produkt av
typ ANIOSYME DD1.
Skölj noggrant.
Endoskopiutrustning: badda på och spola igenom.
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Desinfektionssteg:
Skölj den medicinska
häll den aktiverade lösningen utrustningen noggrant i
(läs om hur lösningen aktiveras på
sterilt eller filtrerat vatten
etiketten/i protokollet).
(0,2 µm).
Täck över tanken.
För endoskopiutrustning:
Kontakttid: 5 minuter.
yttre och inre delar av den

Torka av med en engångsduk.
Förvara den medicintekniska
produkten så aseptiskt som
möjligt tills vidare användning.

För endoskopiutrustning: låt
lösningen cirkulera inuti kanalerna. medicintekniska produkten.

KVALITATIV SAMMANSÄTTNING
Extemporeproduktion av perättiksyra från acetylcaprolactam
(PHERA®-systemet). ANIOXYDE 1000 GENERATOR
innehåller 3 % väteperoxid.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Farligt – Följ säkerhetsföreskrifterna
(Fastställda enligt gällande europeiska regler i fråga om
klassificering och märkning av kemiska produkter)
Förvaring: 5 °C till 25 °C.
FÖRVARAS UPPRÄTT
Medicinteknisk produkt klass IIb (direktiv 93/42/EEG
med ändringar).

MIKROBIOLOGISKA EGENSKAPER
Aktivt på

Normer

Kontakttid

Bakterier

EN 1040, EN 13727, EN 14561

5 Minuter

Mykobakterier EN 14348, EN 14563

5 Minuter

Jäst /
Mögel

EN 1275, EN 13624, EN 14562

5 Minuter

Virus

EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus,
MNV

5 Minuter

Bakteriesporer

EN 14347 : - Bacillus subtilis
- Bacillus cereus
EN 13704 : - Bacillus subtilis
(5 log)
- Bacillus cereus
- Clostridium sporogenes
- Clostridium difficile

5 Minuter

FÖRPACKNING
1

4 dunkar à 5 l + integrerad aktivator ..............................Ref. 1081.299

2

Teststickor (50 per ask)...................................................Ref. 100.194

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
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