
BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 BRNO 
Tel.: 545 537 111, fax: 545 211 750, e-mail: mail@bmt.cz 

 

 

 

 
neodisher Septo MED

 

tekutý bezaldehydový čisticí a dezinfekční prostředek na zdravotnické 
prostředky určený pro použití v ponorných nebo ultrazvukových lázních 
baktericidní, omezeně virucidní a účinek proti kvasinkám 

 
Hlavní oblasti použití: Určen pro čištění a dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů v ponorné nebo ultrazvukové lázni. Je 

vhodný i pro ošetření flexibilních endoskopů.  
  
Charakteristika: neodisher

®
 Septo MED je bezaldehydový dezinfekční prostředek na nástroje s výbornými čisticími 

schopnostmi.  
 
 neodisher

®
 Septo MED je vhodný pro tyto typy materiálů: sklo, keramika, nerezová ocel, barevné kovy, hliník, 

tvrdé pryže a plasty (latex, silikon), stejně jako pro syntetické materiály (makrolon, akryláty, plexisklo). 
 
Použití a dávkování: Pro ponorné a ultrazvukové lázně z nerezu za pokojové teploty, vysoké zatížení (nepředčištěné nástroje): 
  

Baktericidní účinnost a účinnost proti kvasinkám: 
1 %, 60 min, 20 °C, 
2 %, 30 min, 20 °C,  
3 %, 15 min, 20 °C 
 

 Omezeně virucidní účinnost (vč. HIV, HBV, HCV)  
 0,75 %, 5 min, 20 °C 
   
 Pracovní roztok lze používat až 7 dní (i v bílkovinné zátěži). Tento údaj platí i pro ultrazvukové lázně. 
 
 Předepsané koncentrace a časy musí být dodržovány. V ultrazvukových lázních neprodlužujte dobu expozice, 

kterou doporučuje výrobce nástrojů. Nástroje vkládejte otevřené a rozebrané, je nutné je zcela ponořit do 
pracovního roztoku. Vzduchové bubliny musí být eliminovány. Po expozici nástroje zcela opláchněte pod 
tekoucí vodou, jejíž kvalita by měla odpovídat minimálně pitné vodě. Pokud se chcete vyhnout skvrnám            
a korozi, oplachujte nástroje demineralizovanou vodou. Oplach musí být dostatečný, aby z nástrojů odstranil 
zbytky přípravku. I když následuje strojové mytí, je nutné zbytky neodisher

®
 Septo MED důkladně opláchnout, 

aby se zabránilo vzniku pěny. Před nebo po použití neodisher
®
 Septo MED by neměly být používány žádné 

aldehydové produkty.  
 

Pouze pro průmyslové použití. Obecně se doporučuje používat při práci s dezinfekčními prostředky rukavice. 
Nesměšujte s jinými přípravky. Následně musí být roztok neodisher

®
 Septo MED plně odstraněn účinným 

oplachem. 
 
 
Technické údaje: Specifická hmotnost (20°C): 1,0 g/cm

3
. 

  Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 3 %: cca. 8,5.    
   
Složení: 5 - 15 % neionogenní tenzidů, (dále parfémy – D-Limonen, Citronellol) 
  Dezinfekční složky ve 100 g:  

13,0 g didecyldimethylammoniumchloridu, 9,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu. 
 
Pokyny ke skladování: Přípravek uchovávejte při teplotě +5 až 25 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 36 měsíců od 

data výroby. 
 
Upozornění na nebezpečí  
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku. 
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Výrobce: 
   Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 

       Mühlenhagen 85, DE 20539 Hamburg 

 

 


