
Meliseptol® Foam pure  
Kiiretoimeline alkoholil põhinev desinfektant: toimib 1 minutiga  

 

 Üldiselt  
• kiiretoimeline ja tõhus  

• kasutusvalmis  

• ei sisalda alküülamiine  

• värvitu  

• aerosoolivaba  

• lõhnaainevaba  

 

Kasutusalad 
Sobib tundlike pindadega meditsiiniseadmete desinfektsiooniks nagu näiteks ultraheliandurid, läbivaatustoolid, haiglavoodid ja 

operatsiooniruumide sisustus. Niisutage pindu lahjendamata lahusega kuni need on täielikult märjad ja hoidke märjana kogu ekspositsiooniaja 

vältel. Kiiretoimelisi pinnadesinfektante on väga hõlbus kasutada lihtsalt pihustades ja pühkides. 

Uus vahul baseeruv koostis, mis tagab aerosoolivaba pihustamise, on välja töötatud selleks, et vähendada aerosoolide sissehingamist. Vaht  

laguneb pindadel kiiresti (mõne sekundi jooksul) ja avaldab mehaanilist toimet, mis kergendab puhastamist.  

Ekspositsiooniaeg:  1 minut  

 

Sobivus erinevatele materjalidele ... et kaitsta ja hoida kõrgtehnoloogilisi seadmeid nt.  

 Dialog® hemodialüüsi aparaadid 

 Perfusor® Space 

 Infusomat® Space 

 Akrüülklaasist pinnad 

 Ultraheliandurid firmalt Philips,  

 Ultraheliandurid firmalt Hitachi,  

 Ultraheliandurid firmalt ALOKA, 

 Venue 40 konsool firmalt General Electric 

 Kunstnaha hooldus  (kušetid, taburetid, läbivaatus- ja ravitoolid Saksa firmalt Schmitz) 

 TKS ja TKG klaviatuurid, TKH hiired Saksa firmalt Gett*Gerätetechnik GmbH. 

 Kaarditerminalid firmalt CCV Deutchland GmbH 

 Lateks ja kumm 

 Silikoon 

 Makroloon 

Teave toote kohta 

Koostis:  
100g lahust sisaldab: 17 g propaan-1-ooli, 0.23 g didetsüüldimetüülammooniumkloriidi (toimeained),  

abiained:  < 5% mitteioonseid surfaktante, puhastatud vesi. Meliseptol® Foam pure ei sisalda lõhnaainet. 
 

Füüsikalised ja keemilised omadused 

Kasutusvalmis lahus  

Üldised omadused  Selge, värvitu lahus  

Tihedus  (20ºC)  ≈0.98 g/ml  

pH-väärtus  ≈7  

Leekpunkt (DIN 51 755)  +31.5 °C  

Toime 
Meliseptol® Foam pure on efektiivne järgmiste tekitajate vastu: 

Bakterid (sh tuberkuloositekitaja) ja seened (fungi), ümbrisega viirused: linnugripp A viirus, C-hepatiidi ja Vaccinia viirus, 

Ümbriseta viirused: polüoom-, noro- ja rotaviirused. 

VAH-loetelu (varem DGHM-loetelu) 5 minutit pinnadesinfektsiooni haiglates ja esmatasandi tervishoiuasutustes, ilma mehaanilise puhastuseta, 

puhastes ja määrdunud tingimustes; ekspositsiooniajad alla 5 minuti ei ole loetletud. 

 

Kontsentratsioonid ja ekspositsiooniajad 

 

Tekitaja     Testnormatiivid        Ekspositsiooniaeg 
Bakterid, pärmseened ja ümbrisega viirused 

(B- ja C-hepatiidi viirus, Vaccinia viirus) ja 

rotaviirus 

DGHM/VAH 2001  

EN 1040, EN 1275, EN 1276  

DVV / RKI 

Puhastes tingimustes: 1 minut 

Saastunud tingimustes: 2 minutit 

Seened (fungi) (A. brasiliensis) EN 13624  60 min. 

Mükobakterid (M. terrae) EN 14348  

EN 14563 

3 min. 

C-hepatiidi viirus (BVDV)  DV V / RKI 1 min. 
Vaccinia virus DV V / RKI 1 min.  

Linnugripp A viirus DVV / RKI 15 sekundit 
Rotaviirus DV V / RKI 1 min 

Noroviirus (hiirte noroviirus -MNV) EN 14476 5 min. 

Polüoomviirus DVV / RKI 5 min. 

*Olemas eksperthinnangud. 



 Kasutusjuhend  
1. Kandke kaitsekindaid  

2. Lülitage elektriseadmed välja ning eemaldage pistik vooluvõrgust.  

3. Järgige tööohutuse ning töötervishoiu eeskirju ja käsitsemisjuhiseid tuleohtlike ning kergestisüttivate vedelike kohta.  

4. Pühkige kõik pinnad kasutades Meliseptol® Foam pure ja laske kuivada. Oodake, kuni tabelis nõutud aeg on möödunud! Raskesti 

ligipääsetavatele pindadele võib Meliseptol® Foam pure vahtu otse peale pihustada. Ärge pihustage vahendit seadmete avadesse.  

5. Silmaga nähtavalt puhtaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse ühekorraga.  

6. Kui esineb nähtav saastumine, siis tuleb protseduur läbi viia kahes järgus: a) esmalt eemaldatakse mustus Meliseptol® Foam pure’ga 

immutatud ühekordselt kasutatava pabersalvräti abil. b) seejärel viiakse läbi desinfektsioon teise Meliseptol® Foam pure’ga immutatud 

pabersalvrätiga.  

7. Hävitage salvrätid vastavalt infektsioonikontrolli juhistele.  

8. Enne seadmete uuesti kasutamist laske pindadel täielikult ära kuivada.  

 

Märgistamine vastavalt ohtlike ainete direktiivile 

R laused 

41 -67  

Silmade kahjustamise tõsine oht. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.  

S laused 

16-24-26-35-39 Kõrvaldada süttimisallikad – Mitte suitsetada. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumise korral loputada koheselt rohke 

veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Kanda silmade/näokaitset.  

Hoiatused 
Kasutage desinfektante ohutult ja järgides kasutusjuhendit.  

Tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjad näevad ette, et kasutades desinfektante, mis ei ole mõeldud nahale, tuleb kanda kaitsekindaid.  

Mitte säilitada pikaajaliselt temperatuuril  ≥ 25 °C. 

Mitte kasutada toodet pärast kõlblikkusaja lõppu. 

Keskkonnaalane teave 
B. Braunile on omistatud alljärgnevad sertifikaadid:  

• DIN EN ISO 9001 kvaliteedi juhtimissüsteem;  

• DIN EN ISO 13485 meditsiiniseadmete tootmiseks ja sellega seotud kliendi vajadustele vastavate teenuste osutamiseks, mis vastavad kliendi 

vajadustele ja meditsiiniseadmete ning seotud teenuste kohta käivatele regulatoorsetele nõuetele.  

• DIN EN ISO 14001 keskkonna juhtimissüsteem  

• OHSAS 18001 töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemid  

• Sempachi tehase GMP sertifikaat (ravimite tootmine). 

 

Pakenditeave 
Meliseptol® foam pure pakendid on valmistatud polüetüleenist (HDPE) ja vastavalt märgistatud. Selle tulemusena on optimaalseks 

ümbertöötluseks võimalik jäätmete sorteerimine. Pihustipumbad on valmistatud PP, PA, LDPE, HDPE, roostevabast terasest. Pakendietiketid on 

polüetüleenist. B. Brauni pakendimaterjalid ei sisalda PVC ja on ümbertöödeldavad. 

Reovesi 
Vältida kontsentraadi sattumist äravoolutorudesse/kanalisatsiooni, pinna- ja põhjavette. 

Biolagunevus 
Meliseptol® Foam toimeained ja pindaktiivsed ained on vastavalt OECD meetoditele kergesti biolagunevad.  

Sertifikaadid 
Meliseptol® Foam pure on registreeritud ja vastab meditsiiniseadme direktiivi 93/42/EEC nõuetele ning kannab CE-märgistust. 

Müügipakend / Säilivusaeg 
 

Pakendi suurus Säilivusaeg Hulgipakendi suurus 

Meliseptol® Foam pure 750 ml spreipudel 3 aastat 12 

Meliseptol® Foam pure 5 l kanister 3 aastat 1 

 

 

Tootja:  B. Braun Medical AG, CH-6204 Sempach, Šveits. 

Maaletooja:  B.Braun Medical OÜ Kadaka tee 70B 12618 Tallinn Tel: 677 12 00 e-mail: info@bbraun.ee 
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