
TĪRĪŠANA. 
TIK TĪRI UN VIEGLI!

Sekusept Pure Clean nodrošina:

 Ātru iedarbību.

 Rūpīgu tīrīšanu.

  Rentabilitāti dēļ zemajām lietošanas koncentrācijām. 

Medicīnisko iekārtu un endoskopu tīrīšana 
ir svarīgs priekšnosacījums efektīvai 
dezinfekcijai.

Sekusept Pure Clean ar tā kombinētajām 
sastāvdaļām palīdz novērst atkārtotu 
instrumentu tīrīšanu, kas var tikt sasmērēti 
ar visiem parastajiem piesārņotājiem 
medicīniskā darba zonās (piemēram, 
asinis, proteīni, serums). 

Sekusept ®  Pure Clean
Medicīnisko iekārtu, t.sk., elastīgo endoskopu, manuālai iepriekšējai tīrīšanai.

INSTRUMENTU APSTRĀDE



Sekusept Pure Clean
2L pudele

 Sekusept Pure Clean 
6L kanna
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TĪRĪŠANAS EFEKTIVITĀTE
Sekusept Pure Clean nodrošina tīrīšanu pēc 
augstākajiem standartiem un ir īpaši efektīvs 
pret tipiskiem piesārņotājiem medicīniskā 
darba zonās. Tā tīrīšanas veiktspēja ir 
pārbaudīta un, salīdzinājumā ar citiem 
šobrīd tirgū esošiem tīrīšanas līdzekļiem,
 testa rezultāti ir lieliski (skat. tabulu zemāk).

Unikālais sastāvdaļu maisījums palīdz 
noņemt netīrumus no instrumentiem, kas 
palīdz saīsināt iepriekšējās tīrīšanas ciklu un 
novērš atkārtotu tīrīšanu. 

DROŠS LIETOTĀJAM UN 
INSRUMENTAM

 

Sekusept Pure Clean lietot ir droši un viegli, 
jo tā sastāva formula ir neitrāla, bez 
smaržvielām un nesatur enzīmus.

Tā labās materiālu saderības dēļ, to var 
izmantot dažādiem instrumentiem, t.sk.,
 arī no krāsaina anodēta alumīnija. 

ĒRTS
Sekusept Pure Clean ir gaiši zilā krāsā, lai 
vizuāli varētu noteikt, ka produkts tiek 
lietots. Zemā putošanas formula nodrošina 
labu pamanāmību lietošanas laikā un to ir 
viegli noskalot pēc tīrīšanas.

EKONOMISKS
Sekusept Pure Clean var tikt izmantots zemā 
koncentrācijā diapazonā no 0,3% (3ml / L) līdz 
1% (10ml / L), kas nozīmē, ka vienam ciklam 
nepieciešams mazāk produkta. 

 

Kādēļ izmantot Sekusept Pure Clean?

Sekusept ®  Pure Clean
Medicīnisko iekārtu, t.sk., elastīgo endoskopu, manuālai iepriekšējai tīrīšanai.

PIELIETOJUMA JOMAS
Manuālai medicīnisko instrumentu,  t.sk., 
elastīgo endoskopu un to piederumu, 
piemēram, ķirurģisko instrumentu un 
stingro endoskopu, kā arī MIC instrumentu 
tīrīšanai. 

INDIKĀCIJAS
Atkarībā no netīrumu veida un daudzuma, 
pagatavojiet šķīdumu tīrā krāna ūdenī 
koncentrācijā 0,3% (3ml / L) - 1% (10ml / L). 
Iemērciet tajā instrumentus tā, lai visas 
virsmas būtu pilnībā slapjas. Tīriet 
instumentus atbilstoši tā ražotāja 
instrukcijām, t.sk., veiciet  mehāniskas 
darbības (piemēram., beršana, slaucīšana) 
līdz instrumenti viszuāli ir tīri. Ja tiek 
izmantota ultraskaņas vanna, raugieties, lai  
tirīšanas laikā vannai ir uzlikts vāks. 

 

Pēc tam noskalojiet ar ūdeni, kas mazākais 
atbilst  dzeramā ūdens prasībām, un 
nožāvējiet ārējās virsmas un iekšējos 
kanālus (piemēram, endoskopiem).

Papildus rekomendējam mūsu produktus 
Sekusept aktiv manuālajam procesam vai 
SolidSafe System automatizētajam tīrīšanas 
procesam. Lai iegūtu sīkāku informāciju, 
lūdzu, sazinieties ar savu Ecolab pārstāvi.

SASTĀVS
nejonu virsmaktīvās vielas, kompleksveidotāji, 
pH regulators, pastiprinātājs un krāsviela

IEPAKOJUMS UN INFORMĀCIJA 
PASŪTĪJUMIEM

PRODUKTS IEPAKOJUMS PRODUKTA 
KODS

 

Sekusept 
Pure Clean 
kanna

 
 4 x 2L 3080920

Sekusept 
Pure Clean 
pudele

 
 1 x 6L 3080940

UZGLABĀŠANA
Oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā līdz  25oC.

ĒRTUMS.
VIEGLUMS.
TĪRĪBA.

INSTRUMENTU APSTRĀDE

Tikai profesionālai lietošanai.

0

20

40

60

80

100

Sek esept Pur e Clean

%
 n

et
īru

m
u 

no
ņe

m
ša

na

*Tīrīšanas efektivitātes salīdzinājums.  
Sekusept Pure Clean salīdzinājumā ar šobrīd tirgū esošajiem produktiem.

Produkti testēti: 0,5% koncentrācijā  un 2 minūšu garumā, bez mehāniskām darbībām. 

Produkts Nr. 1 Produkts Nr. 2 Produkts Nr. 3




