Tuotetiedot
FD 333 pikadesinfiointiaine
Ominaisuudet
Dürr System-Hygiene -tuotesarjan FD 333 on aldehyditon, käyttövalmis liuos invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten tuotteiden
alkoholia kestävien pintojen pikadesinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa. FD 333 -tuotteelle on ominaista nopea
vaikutus, hyvä yhteensopivuus materiaalien kanssa sekä monipuoliset käyttömahdollisuudet. FD 333 sopii hoitolaitteiden, instrumenttipöytien, instrumenttitasojen, intraoraalisten filmien suojusten, leikkausvalaisinten kahvojen sekä imuputkien desinfiointiin. Lisäksi FD
333 sopii hoitolaitteiden näppäimille tai XR-röntgenfilmin kehityslaitteille. FD 333 kuivuu nopeasti. FD 333 -tuotteen käyttöä suositellaan erityisesti FD multi wipes- ja FD multi wipes compact -pyyhkeiden kanssa.

FD 333 yhdellä silmäyksellä

Koostumus
FD 333 -desinfiointiaineen vaikutus perustuu alkoholien ja kvater-

▪ Aldehyditon, käyttöliuos lääkinnällisten tuotteiden pintojen

nääristen ammoniumyhdisteiden yhdistelmään. 100 g FD 333 -des-

pikadesinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaa-

infiointiainetta sisältää 62 g etanolia, 0,05 g didekyyli-dimetyyli-

loissa.

ammoniumkloridia, apuaineita ja vettä.

▪ Vaikutusaika VAH:n mukaan vain 1 minuutti, Tb-bakteerit
mukaan lukien.
▪ Rajatusti virusidinen vaipallisia ja monia vaipattomia viruksia
kuten adeno- ja noroviruksia vastaan.
▪ Testattu ajankohtaisten VAH-menetelmien ja eurooppalaisten
standardien mukaan.
▪ Testattu 4-kenttätestissä VAH:n ja EN 16615:n mukaan.

Mikrobiologinen teho
FD 333 vaikuttaa bakterisidisesti1), tuberkulosidisesti1), sieniä tuhoavasti1), rajoitetusti virusidisesti (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja
HIV2), 3) sekä vaipattomat virukset kuten adenovirukset1) ja norovirukset1), 4)). VAH-lista. Testattu EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN
14476, EN 16615 mukaan.

▪ VAH-lista.
▪ Erinomainen yhteensopivuus materiaalien kanssa.

Käyttö

▪ Kuivuu nopeasti jälkiä jättämättä.

Käytä FD 333 -tuotetta laimentamattomana. Annostele FD 333

▪ Miellyttävä tuoksu – raikas sitruuna.

-desinfiointiainetta liinalle ja kostuta pinnat kokonaan, tai suihkuta

▪ Käyttöä suositellaan erityisesti FD multi wipes- ja

suoraan vaikeapääsyisille alueille. Kostuta desinfioitavat pinnat ja

FD multi wipes compact -pyyhkeiden kanssa.

esineet kokonaan ja anna kuivua. Desinfioi pinnat, joilla on näkyvää likaa, FD 333 -tuotteella, ja poista lika liinalla. Desinfioi puhdistetut pinnat vielä kertaalleen. Anna valmisteen vaikuttaa.
Käytä samanaikaisesti FD 333:lla kostutetuilla FD multi wipes- ja
FD multi wipes compact -pyyhkeillä.

Valmisteitamme koskevat suositukset perustuvat perusteellisiin sisäisiin ja ulkoisiin tieteellisiin tutkimuksiin, ja suositukset annetaan parhaaseen tietoomme perustuen. Tuotevastuumme käy ilmi yleisistä myyntiehdoistamme, jotka voi tilata yrityksestämme aina tarvittaessa.

Tuotetiedot
FD 333 pikadesinfiointiaine
Ympäristövaikutukset
OECD-kriteerien 301 D mukaan FD 333 on biologisesti helposti hajo-

Käyttö

Vaikutusaika

Pintadesinfiointi (VAH-menetelmät)1)

1 min.

aalin voi lämpökierrättää. Pullo on huuhdeltava vedellä ennen kierrä-

Bakteerit1) ja hiivasienet1)

1 min.

tystä. Katso hävittämistä koskevat ohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

1)

Tb-bakteerit

1 min.

Homesienet1)

5 min.

ava. Polyeteenistä ja polypropeenista valmistetun pakkauksen materi-

Fysikaaliset ominaisuudet
Ulkonäkö: kirkas, väritön liuos
Tiheys: D = 0,88 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 22 °C (DIN 51755)

Vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV 2), 3)

1 min.

1)

Adeno-virukset

1 min.

Noro-virukset1),4)

1 min.

1) Testattu vähäisessä kuormituksessa (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615,
EN 14476).
2) Testattu adeno- ja MNV-viruksella (EN 14476) ml. vaipalliset virukset kuten HBV, HCV, HIV.
3) RKI-lausunnon mukaisesti (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).
4) Testattu suuressa kuormituksessa (EN 14476).

Säilyvyys
3 vuotta
Säiliön avaamisen jälkeen 3 vuotta, käytettäessä FD multi wipestai FD multi wipes compact -pyyhkeiden kanssa 3 kuukautta.
Pakkauskoot
10 l:n kanisteri
2,5 l:n pullo

tyisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa. Näillä väri- ja haju-

1 l:n pullo

muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfiointitehoon.

750 ml:n pullo Hygowipe Plussalle
Varoitukset
Säilytys

FD 333 on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti: katso

Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpöti-

tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.

lassa.
Riippumattomat lausunnot − omat tutkimukset
Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä.

Tarvikkeet
Suihkupullo (600 ml), suihkepää 1 l:n pulloon, kanisterihana,
FD multi wipes / FD multi wipes compact
Yleisiä ohjeita
Lääkinnällisten laitteiden kuten polymerointilamppujen, turbiinien
sekä käsi- ja kulmakappaleiden ulkopinnat on desinfioitava valmistajan antamien määräysten mukaisesti. Varo käyttöä alkoholille herkillä materiaaleilla (esim. akryylilasi). Testaa aineen yhteensopivuus
herkkien materiaalien kanssa huomaamattomassa paikassa. Katso
palo- ja räjähdysturvallisuutta koskevat ohjeet, DGUV 107-002
(BGR 206). FD 333 -tuotetta ei saa sekoittaa muiden tuotteiden
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kanssa. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia eriMyynti
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