
ANIOSEPT ACTIV  
 Prášek 2 v 1: Přípravek k čištění a dezinfekci instrumentaria / Vyššímu stupni dezinfekce / Sterilizaci 

zdravotnických prostředků za studena 

POUŽITÍ: Čištění a dezinfekce a/nebo vyšší stupeň dezinfekce /sterilizace za studena zdravotnických prostředků a 

endoskopů  

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI: Baktericidní: dle EN 1040, EN 13727, EN 14561, účinný proti MRB: dle EN 

13727. Fungicidní: dle EN 1275, EN 13624, EN 14562 a účinný proti  Trichophytonu dle EN 13624. 

Mykobaktericidní: dle EN 14348, EN 14563. Virucidní: dle EN 14476, účinný proti PRV (zástupce HBV), BVD 

(zástupce HCV), Vaccinia viru, Rotaviru a Noroviru. Sporocidní: dle EN 14347, EN 13704 - B. Subtilis a C. Difficile. 

NÁVOD NA POUŽITÍ: Používejte v ponorné nádobě: po kompletním rozpuštění prášku ve studené či vlažné vodě 

(30°C) do ní ponořte instrumentarium. Pro nízkou úroveň dezinfekce (efekt baktericidní a zničení kvasinek): 

0,5%*/5 minut. Pokud je to nezbytné, použijte kartáč. Důkladně opláchněte. Pro střední úroveň dezinfekce 

(baktericidní, virucidní, fungicidní a tuberkulocidní): 0,5%*/1 hod či 1%*/30 min nebo 2%*/15 min. Pokud by to 

bylo nezbytné, použijte kartáč. Důkladně opláchněte. Pro vyšší stupeň dezinfekce / sterilizaci za studena 

(baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní a sporocidní): 1%*/1 hod nebo 2%*/15 min. Ponořte 

vybavení již předem omyté. Důkladně omyjte sterilní nebo filtrovanou vodou. (*) Vyjádřeno ve 25g odměrkách na 

5l vody: 0,5%=1 odměrka, 1%=2 odměrky., 2%=4 odměrky. Roztoky kontrolujte  pomocí  testovacích proužků. 

Ujistěte se, že je nádoba, jenž není používána, důkladně zakryta. 

SLOŽENÍ: Sodium percarbonate, tetraacetyl-ethylenediamine, N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium 

chloride. Při rozpouštění přípravku ve vodě se tvoří peroctová kyselina. 

VAROVÁNÍ: Obsahuje Sodium percarbonate. Při požití zdraví škodlivý. Nebezpečí vážného poškození očí. 

Nevdechujte prach. Uchovávejte obal v suchu a těsně uzavřený na chladném místě. Používejte vhodný ochranný 

oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou 

pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal nepoužívejte opakovaně. 

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro nebezpečné odpady. Vyrobeno ve Francii. 

 

Symbol pro „číslo šarže“ Tento symbol je uveden výrobcem. Vedle ikony musí být uvedeno číslo šarže. 

Symbol pro „datum výroby“ Tento symbol je určen čtyřmi číslicemi označujícími rok a dvěma číslicemi 

označujícími měsíc.  

Symbol „EXP“ Tento symbol musí být uveden společně s datem obsahujícím čtyři číslice pro rok a dvě 

číslice pro měsíc. 
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