A12t DILUTUS ® 80%
Lindrigt denaturerad etanol
EN 1500 • EN 12791 • EN 13624 • EN 13697 • EN 13727 • EN 14561 • EN 14562

Klar och nästan doftlös lindrigt denaturerad etanollösning,
som avdunstar snabbt.

Användningsområden
A12t Dilutus 80 % desinficeringslösning lämpar sig för desinficering av icke-invasiva instrument och apparater inom hälsooch sjukvården samt desinficering av huden innan injektion,
provtagning eller andra invasiva åtgärder. Används som sådan för
preoperativ desinfektion av huden.

Icke lämpliga användningsområden:
• Inte på slemhinnor
• Inte för material som inte tål alkohol

Mikrobicid effekt

Produktnummer, förpackningsstorlekar och EAN

Etanol förstör bakterier, jäst, mögel och de flesta virus. Undantag
utgörs av bakteriesporer och icke-höljeförsedda virus, på vilka
etanolen som sådan inte har någon effekt.

13221122
13221124
13221126
1000000433
13221132

A12t Dilutus 80 % har testats enligt följande europeiska
standarder och uppfyller kraven för dessa:
• EN 1500 Hygienisk handdesinfektion (fas 2/steg 2)
• EN 12791 Kirurgisk handdesinfektion (fas 2/steg 2)
• EN 13727 Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den
antibakteriella effekten inom hälso- och sjukvården (fas 2/steg 1)
• EN 13624 Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den
fungicida eller jästavdödande effekten inom hälso- och sjukvården
(fas 2/steg 1)
• EN 13697 Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och/
eller fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ej porösa
ytor utan mekanisk påverkan (fas 2/steg 2)
• EN 14561 Kvantitativt carriertest för utvärdering av den baktericida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom
hälso- och sjukvården (fas 2/steg 1)
• EN 14562 Kvantitativt carriertest för utvärdering av den fungicida
eller jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel för
instrument inom hälso- och sjukvården (fas 2/steg 1)

Bruksanvisning
Används på ren, torr yta eller hud. Används som sådan för
preoperativ desinfektion av huden samt före invasiva åtgärder
i enlighet med sjukhusets anvisningar. Desinfektionstiden för
alkohol är densamma som torktiden. Desinficera icke-invasiva
instrument och apparater med en tillräcklig mängd lösning och
låt torka enligt tillverkarens anvisningar.

100 ml flaska
500 ml flaska
1 L flaska
3 L dunk
5 L dunk

FP 16 st
FP 12 st
FP 12 st
FP 3 st
FP3 st

6414504294737
6414500007065
6414500007058
6414505156188
6414504139847

Förvaring och hållbarhetstid
Produkten kan rätt lagrad förvaras i fem år som oöppnad och
öppnad i två år. Lagras stående.

Säkerhet
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme/
gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Behållaren ska
vara tillsluten. Vid kontakt med ögonen, skölj med vatten i flera
minuter. Mer information om säker användning finns i säkerhetsdatabladet.

Förpackning och miljö
Förpackningsmaterialen är återvinningsbara och kan brännas.
Plastförpackningen lämpar sig för plaståtervinning efter
sköljning, med flaskan och förslutningen separerad. Förpackningskartongen sorteras i kartongåtervinningen. Förpackningen har
kvalitetssäkrats så att den passar ihop med produkten.

Ingredienser
Denaturerad etanol 80 vikt-% / 85 vol-%
Aqua ad 100%
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