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Логистични данни 

 

Бр./Кутия 

1 kg 5 kg 

 
Viruton® Pulver 

 
Бр./европалет 

 
2274 

Прах за почистване и дезинфекция на инструменти, ендоскопи, кувьози и други 

повърхности на медицински изделия 

Приложение: Viruton® Pulver е продукт от модерно поколение за почистване и висококачествена 
дезинфекция на инвазивни и неинвазивни медицински изделия. Препоръчва се за хирургични и 
стоматологични инструменти, както и за всички видове ендоскопи, хирургични сонди, тръби на апаратите за 
обдишване и други апарати за анестезия. Може да се използва и за дезинфекция на повърхности на 
медицинско оборудване, например кувьози. Препоръчва се за мануална дезинфекция, в ултразвукови 
почистващи апарати и вани за почистване на ендоскопи. Продуктът не изисква активатор. Незамърсеният 
разтвор е стабилен до 36 часа. Иновативната формула съдържа четири ензима (протеаза, липаза, амилаза и 
мананаза), отговорни за отстраняването на органични замърсители, като кръв, протеин, мазнини и секрети. 
Съдържанието на ПАВ предпазва праха от разпрашаване и гарантира отлични миещи свойства. 

Указания за употреба: Вижте таблицата за дозиране и измерете необходимото количество вода от 
чешмата. Добавете съответното количество прах, като използвате предоставената мерителна чашка, 
разбъркайте разтвора. Покрийте съда и го оставете за 15 минути, за да се активира. След това разбъркайте 
разтвора отново. Използването на топла вода ще ускори разтварянето на праха. Малки количества остатъци 
на дъното на контейнера гарантират стабилността на разтвора във времето. Сменяйте разтвора ежедневно. 
Налични са тест ленти за потвърждаване на активността на работния разтвор. Налични са и подробни 
инструкции за дезинфекция. 

 

 
Без 
разпрашаване 

 
Високо ниво на 
дезинфекция 

 

Активно 
измиване 

 
Концентрация 
от 1% за 10 
мин. 

 

 

Ефективност 
 

EN 14885 
Време  

10 мин. 30 мин. 60 мин. 

 
Бактерии (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA) 

EN 13727  0,5%  

EN 14561 1% 0,5%  

EN 13697  0,5%  

 

Гъбички (C. albicans) 
EN 13624  0,5%  

EN 14562 1% 0,5%  

 

Гъбички (A. Brasiliensis) 
EN 13624 1%  0,5% 

EN 14562 2%   

 

Туберкулоза (M. terrae) 
EN 14348  0,5%*  

EN 14563   0,5% 

Микобактерии (M. terrae, M. avium) EN 14563 1% 1%  

Вируси (Polio virus, Adeno virus, Noro virus, Хепатит В, HIV, 

Хепатит С, Rota virus, SARS, Influenza virus, Herpes simplex, 

Ebola) 

 

EN 14476 

 

2% 

 

1% 

 

Спори (C. difficile) EN 13704 1%*, 2% 0,5%  

Спори (B. subtilis) EN 13704 1%* 0,5%  

*чисти условия 

Активни съставки: натриев перкарбонат, TAED, ензими, органични киселини, не-йонни ПАВ, инхибитори на 

корозията 

Разфасовки: 1 кг с мерителна чаша, 5 кг с мерителна чаша 

 

1 1 

 

240 80 


