
Дезинфекция на инструменти 

ИНСТРУМЕНТИ - 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логистични данни 

1 L 5 L 

 
 

Viruton® ExtrA 

Ензимен концентрат за почистване и дезинфекция на 

инструменти 

Бр./кутия 

Бр. кутии/палет 

Бр./европалет 

 

 

12 1 

32 96 

384 96 

2274 

Приложение: Viruton® Extra е високоефективен концентрат за почистване и дезинфекция на хирургически 
и ротационни инструменти. Съдържа ензим - протеаза, който осигурява отлични почистващи свойства. 
Предназначен за ръчна дезинфекция, както и в ултразвукови почистващи апарати. Продуктът има 
антикорозионни свойства и висока съвместимост на материала. Препоръчва се за инструменти, изработени 
от неръждаема стомана, никел, мед, алуминий, каучук, порцелан, стъкло и пластмаса. Има положителното 

мнение на Chirmed - производител на инструменти и Vimex - производител на ендоскопи. 

Указания за употреба: Пригответе работен разтвор чрез разреждане на концентрата с вода до желаната 

концентрация. За да се получи 0,5% концентрация, 5 ml от концентрата се разреждат с 995 ml вода. 
Потопете инструментите в разтвора веднага след употреба. Всички части и отвори трябва да бъдат изцяло 
покрити. След дезинфекция изплакнете инструментите с вода и ги изсушете. Незамърсеният работен 
разтвор е активен 14 дни. От хигиенни съображения се препоръчва ежедневна смяна на работния разтвор. 

Не комбинирайте с други почистващи препарати или дезинфектанти. Само за професионална употреба. 

 
 
 

Концентрат 

 
Действа срещу 
Аденовируси и 
Полиовируси 

 
Съдържа 
протеазен 
ензим 

 
Концентрация 
от 0,5% за 15 
мин. 

 

Ефективност 
 

EN 14885 
Време 

15 мин. 30 мин. 

  

Бактерии (включително MRSA) 
EN 13727 0,5%  

EN 14561 1% 0,5% 

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

EN 14562 1% 0,5% 

Mycobacteria (M. terrae, M. avium) 
EN 14348 0,5%*, 1% 0,5% 

EN 14563 1%*, 2% 0,5% 

Вируси с обвивка (Vaccinia, BVDV, Хепатит В, HIV, Хепатит С, SARS, 

Herpes simplex, Influenza, Ebola) 
EN 14476 0,5% 

 

Adeno virus EN 14476 0,5%* 0,5% 

Polio virus EN 14476 1% 0,5% 

*чисти условия 

 
Активни съставки: амини, четвъртични амониеви съединения, ензим, инхибитори на корозията 

Разфасовки: бутилка от 1L с дозатор, туба от 5L 


