A12t Dilutus® 80%
Lievästi denaturoitu värjätty etanoliliuos
EN 12791 • EN 13624 • EN 13727

Tehokas, turvallinen ja nopea desinfektioliuos ihon preoperatiiviseen desinfektioon. Kirkas ja lähes tuoksuton lievästi
denaturoitu etanoliliuos, joka haihtuu nopeasti. Saatavana
keltaisena ja punaisena.

Mikrobisidinen teho
A12t Dilutus 80 % värjätyt etanolit on testattu seuraavien eurooppalaisten standardien mukaan ja ne täyttävät niiden asettamat
vaatimukset:
• EN 12791 Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
• EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
• EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon
osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

Säilyvyys ja kelpoisuusaika
Säilyy huoneenlämmössä 5 vuotta suljettuna. Avaamisen jälkeen
säilyy tiiviisti suljettuna 2 vuotta. Säilytä pystyasennossa.

Käyttöohje
Käytetään sellaisenaan ihon preoperatiiviseen desinfektioon sekä
ennen invasiivisia toimenpiteitä sairaalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika.

Ei soveltuvat käyttökohteet:

Keltainen väriaine on erittäin niukkaliukoinen etanoliin. Mikäli tuotetta pääsee kuivumaan pullon pintaan tai korkkiin, voidaan se havaita oranssinkeltaisina hiukkasina. Koska etanoli ei enää liuota sitä
takaisin liuokseen, voidaan kuivunut väriaine havaita jopa pullon
pohjalla. Tuote on kuitenkin edelleen käyttökelpoista.

• Ei suositella värillisiä A12t Dilutus 80% käytettäviksi viillon
kohdalle toimenpiteissä, joissa väriaineen voidaan epäillä
kulkeutuvan keskushermostoon.
• Ei saa käyttää likaiselle pinnalle tai iholle, koska tuotteen teho
heikkenee.
• Ei kosteille pinnoille
• Ei saa käyttää sydänleikkauksissa, verisuonileikkauksissa, verityhjiöalueella, ihonottokohdilla, kasvoilla eikä lasten leikkauksissa.

Turvallisuus

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

Alkuperämaa

Keltainen:
13221324
13221326

500 ml pullo
1 L pullo

ME 12 kpl
ME 12 kpl

6414504161473
6414504219914

Punainen:
13221024

500 ml pullo

ME 12 kpl

6414504117357

Pakkaus ja ympäristö
Pakkauksesta pullo on HD-PE ja suljin PP-muovia. Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, pullo ja suljin eroteltuina. Pakkauskartonki lajitellaan kartonkikeräykseen. Pakkauksen
ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Säilytä tiiviisti suljettuna. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhdo huolellisesti
vedellä usean minuutin ajan.
Lisätietoa turvallisesta käytöstä käyttöturvallisuustiedotteessa.

Suomi

Koostumus
Etanoli (denat. A12t®) 80 p-%/ 85,5 t-%
Aqua ad 100%
Väriaineet: Cl 19140 (keltainen), Cl 17200 (punainen)

pH 7
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