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џ Vahend on laia fungitsiidse, sporitsiidse, virutsiidse 
ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-negatiivseid 
ja Gram-positiivseid baktereid (sealhulgas 
tuberkuloosi tekitaja), inaktiveerib viirusi (k.a HAV, 
HBV, HCV, HIV, herpes-, korona-, retro-, polio-, 
adeno-, entero-, norotavirus jne.). Efektiivne hallitus- 
ja pärmseente suhtes, sealhulgas spoori vormis.

џ Mugav kasutamine, välistab inimlikud eksimused 
kriitilistes valdkondades

џ Sobiv pindadele, mis on tundlikud alkoholile

џ Keskkonnasõbralik

Valmislahus veepesu taluvate instrumentide kõrgastme desinfektsiooniks ja keemiliseks 
sterilisatsiooniks

Saastunud materjalide desinfektsiooniks enne nende utiliseerimist; samuti 
bakteriaalse või viirusliku etioloogiaga nakkuskollete desinfektsiooniks, sealhulgas 
tuberkuloosi ja dermatofüütnakkuse korral. 

Pudel 1 L, Kanister 5 L, Immutatud rätikud.

STERISYL  –  on heleroosa värvi läbipaistev vedelik kerge äädika lõhnaga.

Meditsiiniseadmete kõrgastme desinfektsiooniks, sealhulgas mehaaniliseks 
sterilisatsiooniks mis tahes tüüpi ultraheliseadmete abil.

Kasutusala

Vahend on ette nähtud meditsiiniliste instrumentide ja teiste kuumatundlike 
meditsiiniseadmete keemiliseks sterilisatsiooniks.

Pindade ja esemete, sealhulgas kuvööside, meditsiiniseadmete ja -inventari 
kiirdesinfektsiooniks.

Koostis

 Vesinikperoksiid   1%, Peräädikhape –  0,1%.

Pakend

2 aastat.

Märgistamine vastavalt EÜ regulatsioonile nr 1272/2008 [CLP]

Säilivusaeg

Tunnussõna - Hoiatus

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H315  Põhjustab nahaärritust.

Hoiatavad teated
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul 
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on 
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Ohuteated

Toode on katsetatud vastavalt nõuetele

EN13624:2013, EN 17126:2018, EN13727:2015, EN14348:2005, 
EN14561:2006,EN14562:2006, EN14563:2009, EN14476:2007, 
EN16615:2015

Efektiivsus

Mikroorganism   Toimeaeg
   
Bakterid ja pärmseened 
(k. a. MRSA, C.albicans)    30 sek

   
Toimeaeg - 60 min

Kõrgastme desinfekstioon

Kasutusrežiimid

     
Parenteraalsed viirused    30 sek  

Sterilisatsioon

М.Tuberculosis, М.Terrae   15 min

Spoorid B. subtilis, B. cereus     30 min

Mükobakterid - 

Enteroviirused    15 min

Hallitusseened A.brasiliensis   15 min

Spoorid C. difficile     15 min

Saastunud materjalide desinfektsioon enne utiliseerimist

Toimeaeg - 15 min

Kuvööside, väikeste pindade ja  seadmete desinfektsioon

Toimeaeg - 3 min või vahendi täieliku kuivamiseni pinnal

Toimeaeg - 30 min

EN ISO 13485
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