
Sekusept PLUS, kas īpaši piemērots 
termolabilām ierīcēm, nodrošina arī: 

◢ Stipri piesārņotu instrumentu 
rezultatīvu  tīrīšanu

◢ Ātru iedarbību
◢ Labu materiālu saderību 

Sekusept PLUS, kas satur glikoprotamīnu, 
unikālo Ecolab aktīvo sastāvdaļu, ir aldehīdus, 
hloru, QAS  nesaturoša alternatīva medicīnas 
instrumentu tīrīšanai un dezinfekcijai.
Efektīva pret plašu mikrobu spektru, lietotāji 
ir pārliecināti par aizsardzību pret asins 
pārnēsātiem vīrusiem. 

IZCILA TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA VIENĀ VIENKĀRŠĀ 
PROCESĀ
Sekusept® PLUS
Glucoprotamin® bāzes dezinfekcijas līdzeklis manuālai tīrīšanai 

INSTRUMENTU APSTRĀDE



© 2015 Ecolab. All rights reserved. 7180.15/06.15

EUROPEAN HEADQUARTERS: 
ECOLAB EUROPE GMBH

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2001

www.ecolab.com

  ECOLAB 
DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0

www.de.ecolab.eu

0297

Kāpēc  Sekusept PLUS?

Mūsu aktīvā viela glikoprotamīns padara šo 
produktu ārkārtīgi spēcīgu. Lieliskas tīrīšanas 
īpašības atbilst plašam efektivitātes spektram, 
ieskaitot TB.

Unikāla drošība  personālam un  
instrumentiem, tostarp elastīgiem 
endoskopiem. 

TĪRĪŠANAS VEIKTSPĒJA
Sekusept PLUS piedāvā lielisku tīrīšanas 
veiktspēju, īpaši ļoti piesārņotiem 
instrumentiem. Pat piekaltušas asinis var 
viegli noņemt. 

MATERIĀLU SADERĪBA
Unikālais sastāvdaļu maisījums nodrošina 
Sekusept PLUS izcilu materiālu 
savietojamību. Produkts ir piemērots

visa veida instrumentiem, tostarp elastīgiem 
endoskopi em ar Olympus apstiprinājumu.  

Nav piemērots silikona instrumentiem.

PIELIETOŠANAS JOMA
medicīnisko instrumentu manuālaI 
iepriekšēja Itīrīšana Iun dezinfekcijaI. 
Īpaši piemērots termolabilām ierīcēm, 
kuras nevar autoklāvāt, piem. elastīgi 
endoskopi un anestēzijas iekārtas. 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Sagatavojiet dezinfekcijas šķīdumu
ar ūdeni vismaz ar dzeramā ūdens 
kvalitāti. Iegremdējiet instrumentus, 
nodrošinot, ka visas virsmas ir pilnībā 
mitras.
Tīriet priekšmetus saskaņā ar 
instrumenta ražotāja norādījumiem, 
ieskaitot mehānisku darbību (piemēram, 
suku, noslaukot), līdz tie ir vizuāli tīri. Ja 
to lieto ultraskaņas vannā, sonifikācijas 
laikā turiet vannu nosegtu. Pēc 
nepieciešamā saskares laika 
instrumentus izskalo
ar ūdeni vismaz ar dzeramā ūdens 
kvalitāti. Pēc tam nosusiniet ārējās 
virsmas un iekšējos kanālus (piemēram, 
endoskopus). Lai veiktu terminālu 
dezinfekciju, lūdzu, apstrādājiet tos 
atkārtoti. Pēc RKI ieteikuma
(Robert-Koch institūts) šķīdums katru 
dienu jāsagatavo svaigs.
Neizlietots šķīdums: stabils 14 dienas 
(pārsegtā instrumentu vannā). Pēc 
lietošanas rūpīgi izskalot ar 
polikarbonātu, polisulfonu un akrila stiklu, 
lai izvairītos no materiāla izmaiņām. 

SASTĀVDAĻAS
100 g satur aktīvās vielas: 25 g 
Glucoprotamins (alkilamīns)

IEPAKOJUMA 
INFORMĀCIJA
PRODUKTS OUTER 

SIZE
ORDER 
CODE

Sekusept PLUS 4 x 2L xxxxxxx

Sekusept PLUS 6L xxxxxxx

Tikai profesionālai lietošanai.

SIA "Medilink"
Višķu iela 2 k-1, Rīga
medilink@medilink.lv
www.medilink.lvSekusept® PLUS

Glucoprotamin® bāzes dezinfekcijas līdzeklis manuālai 
tīrīšanai 

Sekusept PLUS  
2L pudele

Sekusept PLUS 
6L kanna

EFEKTIVITĀTE KONCENTRĀCIJA (%) KONTAKTA LAIKS

Baktericīds EN13727,EN14561,EN13624(netīri)
Pretraugu EN13727,EN14561,EN13624(netīri)

1.5* 
2.5 
4.0

60 min* 
30 min 
15 mins

instrumentu dezinfekcija ultraskaņas 
vannā (tuberculocidals saskaņā DGHM 
2001  un EN 14563)

3.0 5 min

tuberkulocīda iedarbība EN14348, 
EN14563 (netīri) 1.5 60 min

Efektīvs pret apvalkotiem vīrusiem (iesk. 
HIV, HBV, HCV,Herpes,Rota,Vakcīnija, 
papova) RKI rekomendācijas 01/2004*

1.0 15 min

Adeno** 2.0 1 h

Polyoma SV40** 3.0 2 h

MIKROBIOLOĢISKO TESTU REZULTĀTI

INSTRUMENTU APSTRĀDE

ĒRTI IEPAKOJUMI
Neizlietots Sekusept PLUS šķīdums, kas 
pieejams 6L kārbā vai pārnēsājamā 2L 
pudelē, saglabājas stabils 14 dienas. 

 PROCESS

Mēs iesakām mūsu produktu Sekusept 
Plus manuālajam procesam vai SolidSafe 
sistēmu automatizētai instrumentu 
pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju, 
lūdzu, sazinieties ar savu Ecolab pārstāvi.

** DVV 2008




