
Pintojen desinfiointiin 

 Soveltuu eri pinnoille             

Tehokas 

VAH3-listattu 

Formaldehyditön   

Yleistä 
 Lääkinnällisten laitteiden, ja muiden pintojen puh-
distamiseen ja desinfiointiin sairaaloissa, lääkäri-
asemilla, vanhusten palvelukodeissa, laboratoriois-
saym. kohteissa. 

Soveltuu käytettäväksi myös Dr. Weigert  neoform 
RTF pyyhkeiden kanssa. 

VAH3-listattu. 
 

   

            
Sertifioitu bakteereja tappava, hiiva- ja tuber-
kuloidisesti aktiivinen DGHM1-menetelmän 
mukaan. 

 Virucidisinen aktiivisuus RKI / DVV2-
menetelmän mukaan sekä aktiivinen Clostri-
dium difficilen torjuntaan EN-menetelmän  
mukaan. Sisältyy IHO4-desinfiointiaineiden  
luetteloon.               

Dekonta AF 
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Käyttö ja annostelu 

Tekniset tiedot 
• pH– alue: 4.4 (tiiviste 20 o C) 
• Viskositeetti: < 10 mPa s  
• Tiheys: n. 1.0.g/ cm 3 (20 o C) 

Ainesosat 

• Ainesosat EC-määräyksen nro. 648/2004 mukaan: 
• Vaikuttavat aineet 100 grammassa: 

5,0 g bentsalkoniumkloridia 
3,0 g didekyylidimetyyliammoniumkloridia 
8,0 g glutaraalia 

CE-merkki  
Neoform MED FF täyttää lääketieteellistä lainsäädäntöä koskevat vaatimukset direktiivin 93/42/EU mukaisesti. 

Säilytys ja varastointi 
Säilytä viileässä, jäätymiseltä suojatussa paikassa. Varastoinnin säilyvyysaika 4 vuotta. 

Vaara– ja turvalausekkeet 
Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta. 
Lisätietoja turvallisuustiedoista on EC-käyttöturvallisuustiedotteissa. 

• neoform MED FF: tä käytetään pintojen puhdis-
tukseen ja desinfiointiin huoneenlämmössä 
pyyhkimällä.  

• Laimenna neoform MED FF alla mainittujen     
annostussuositusten mukaisesti. 

• Pyyhi puhdistettavat ja desinfioitavat pinnat liu-
oksella ja noudata alla mainittuja vaikutusaikoja. 

Ohjeet pintojen desinfiointiin  (20 º C) 

 Puhtaat pinnat (esipuhdistetut)  Likaiset pinnat  (ei esipuhdistusta) 

bactericidal / yeasticidal  
(DGHM)  

10 ml/l (1.0 %), 5 min.  

5 ml/l/l (0.5 %), 15 min. 

2.5 ml/l (0.25 %), 60 min. 

15 ml/l (1.5 %), 5 min.  

10 ml/l/l (1.0 %), 15 min. 

5 ml/l (0.5 %), 30 min. 

2.5 ml/l (0.25 %), 60 min. 

tuberculocidal (DGHM)  
40 ml/l (4.0 %), 30 min. 

10 ml/l (1.0 %), 60 min. 

40 ml/l (4.0 %), 30 min. 

10 ml/l (1.0 %), 60 min. 

active against enveloped  
viruses (RKI/ DVV) (incl.  
HIV, HBV, HCV)  

5 ml ml/l (0.5 %), 5 min. - 

virucidal (RKI/DVV)  20 ml/l (2.0 %), 60 min. - 

active against C. difficile  
(EN 13704)  30 ml/l (3.0 %), 30 min. - 

• Katso ohjeet tuotteen käyttämisestä neoform  
RTF-pyyhkeiden kanssa tuotteen esitteestä. 

• Liotettuja neoform RTF pyyhkeitä voidaan käyttää 
jopa 28 vuorokautta, kun pyyheastia pidetään 
tiukasti kiinni. 

• Huuhtele pinnat kostealla veteen kastetulla  
pyyhkeellä. 

• Vain ammattikäyttöön! 
• Desinfiointiaineita käytettäessä on käytettävä asian mukaisia suojakäsineitä. 
• Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. 
• Käytä desinfiointiaineita turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. 


