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Приложение

deconex ENDOMATIC служи като дезинфекционно средство 
за интензивна термохимична дезинфекция на гъвкави 
ендоскопи след почистването им с deconex 23 NEUTRA-
ZYM.

Свойства

deconex ENDOMATIC е концентрат на основата на 20% 
глутаралдехид с добавени в съдържанието вещества, 
като корозионен инхибитор и повърхностно активни 
вещества. Продуктът е разработен специално за употреба 
в апарати за почистване и дезинфекция на ендоскопи при 
температури 50-60 °C. Микробиологичното изпитване е 
извършено в съответствие с това приложение.

То показва, че 0.75%-ов разтвор 
на deconex ENDOMATIC за 
5 минути и при температури 
50-60 °C има бактерицидно, 
туберкулоцидно, фунгицидно и 
вирусоцидно действие.

Експертни оценки

Налице са следните експертни оценки:

 � Две експертни оценки за бактерицидната, фунгицидната  
 и тубуркулоцидната ефикасност
 � Три експертни оценки на технологичния процес
 � Експертна оценка за вирусоцидната ефикасност (BPV)
 � Експертна оценка за ефикасността срещу вируса на  

 хепатит Б

Копия от експертните оценки могат да бъдат получени при 
поискване.

Състав

Активни вещества:
100 г deconex ENDOMATIC съдържат:
20 г глутаралдехид

Помощни вещества

Повърхностно активни вещества, подобрител на 
разтворимостта, корозионен инхибитор, парфюм, 
оцветител

Указания за употреба

Дезинфекцията с deconex ENDOMATIC трябва 
винаги да се предшества от почистване с deconex 23  
NEUTRAZYM. За избягване на неприятно образуване на 
пяна автоматичното дозиране на deconex ENDOMATIC 
трябва да бъде програмирано при температура на водата 
>40 °C. Финалното изплакване трябва да се извършва 
при температура малко под 60 °C. Това се отразява 
положително върху скоростта на съхнене. Водата, с която 
плакнете след дезинфекция, трябва да е стерилна.

В случай че преди преминаване към deconex ENDOMA-
TIC ендоскопите са били обработвани с дезинфекционно 
средство без съдържание на алдехиди, е необходимо 
задължително да преминат през старателно междинно 
почистване. За повече подробности се обърнете към 
Вашия доставчик. Не се препоръчва обработката с deco-
nex ENDOMATIC да се редува с дезинфекционно средство 
без съдържание на алдехиди (ръчна или полуавтоматична 
обработка) .

ENDOMATIC

Интензивно средство за дезинфекция 
на основата на глутаралдехид

За обработката на гъвкави ендоскопи в апарати 
за почистване и дезинфекция на ендоскопи
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  ENDOMATIC

Препоръчителният процес на обработка изглежда по 
следния начин:
1. 2 мин. предварително студено измиване
2. изпомпване, пълнене с вода (с обратна осмоза или 

деминерализирана), дозиране на deconex 23 NEUTRA-
ZYM

3. нагряване/миене, 3 мин. миене при 45 °C, нагряване/
миене, 3 мин. миене при 58 °C

4. изпомпване, пускане на вода студена/топла
5. 1 мин. междинно изплакване
6. изпомпване, пускане на топла вода, дозиране на deco-

nex ENDOMATIC
7. нагряване, 5 мин. дезинфекциране при 58 °C
8. изпомпване, пускане на студена вода, стерилна
9. 1 мин. междинно изплакване
10. изпомпване, пускане на вода (с обратна осмоза или 

деминерализирана, стерилна)
11. нагряване, 1,5 мин. изплакване при 58 °C
12. изпомпване, кондензиране, съхнене

Изпълнение на програмата при обработката на ендоскопи 
Фазата на съхнене в края на програмата е пропусната в 
изображението
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Съвместимост с материалите

Подходящ за:
Неръждаема стомана, алуминий, анодиран алуминий, 
цветни метали, пластмаси, гума, латекс, стъкло

Произведено за обработка на ендоскопи на фирмите Karl 
Storz и Pentax.

За материали, които не са споменати, моля направете 
свои собствени изпитвания за съвместимост или се 
консултирайте с Borer Chemie AG.
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Дистрибутор за България:
Медицинска Техника Инженеринг ООД
Aдрес: гр. София 1750, ж.к. Младост 1,
бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/
Teл.: 02 462 71 31, 971 20 61
Факс: 02 462 71 28, 462 71 15
e-mail: info@mte-bg.com

Наличност

Моля свържете се с Вашия местен представител, за да 
получите повече информация за наличните размери 
опаковки.

Опаковките, капачките и етикетите са произведени от 
подлежащ на рециклиране полиетилен.

Допълнителна информация

За информация относно безопасността при работа, 
съхранение и изхвърляне на отпадъчни продукти/
отпадни води, моля консултирайте се със съответния 
информационен лист за безопасност.

Възползвайте се от нашия специализиран опит! Обърнете 
се към нас, за да получите практическа информация 
относно Вашето специфично приложение.

Химични/физични данни

стойност на pH 1%-ов разтвор в чешмяна вода ок. 7.1
Плътност концентрат 1.04 г/мл
Външен вид концентрат Прозрачен, зелен

Представител:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Цялата предоставена информация се базира на настоящето ни 
ниво на познание и не представлява правно обвързваща гаранция 
за специфичните свойства на продукта.


