ISORAPID® OP-Forte AF
MARCAJ CE 2460

Produs dezinfectant concentrat lichid, parfumat, cu mare putere de curăţare

Domeniul de utilizare: domeniul sanitar inclusiv cel cu profil stomatologic şi ginecologic, domeniul agro-alimentar, casnic,
colectivităţi, industrie.
Aria de aplicare: dezinfecţia suprafeţelor mari lavabile, dispozitivelor medicale non-invazive precum şi a pavimentelor,
pereţilor din maternităţi, spitale atât în sectorul privat cât şi în cel public.
Conform Directivei privind Dispozitivele Medicale (93/42/CE):
ISORAPID® OP Forte AF este un produs dezinfectant concentrat lichid cu parfum proaspăt, pentru curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor
dispozitivelor şi instalaţiilor medicale rezistente la apă ce pot fi şterse cu ajutorul mopului sau prin frecare.
ISORAPID® OP Forte AF se poate utiliza şi la dezinfecţia, prin imersie, a obiectelor de uz medical de mari dimensiuni (ex.: recipiente urină,
ploşti, etc.). ISORAPID® OP Forte AF nu conţine aldehide, fenoli, sodă caustică şi compuşi organici volatili (COV). Acest lucru conduce la o
foarte bună compatibilitate cu materialele. ISORAPID® OP Forte AF este biodegradabil şi nu este dăunător pentru mediu înconjurător.
ISORAPID® OP Forte AF este un produs dezinfectant concentrat, sub formă lichidă, pentru curăţarea şi dezinfecţia prin ştergere cu mopul
sau frecare a suprafetelor sensibile, a pavimentelor din piatră naturală, dale, PVC, a pereţilor, instalaţiilor sanitare, plăcilor lucioase de
faianţă, bancurilor de laborator şi a altor suprafeţe mari din unităţile sanitare, cabinete medicale, inclusiv de medicină dentară, colectivităţi.
MOD DE UTILIZARE
Pentru dezinfecţia prin ştergere sau frecare utilizaţi o soluţie apoasă în concentraţia adecvată, Umeziţi complet suprafeţele ce urmează a fi
dezinfectate. Pentru a dezinfecta un (1) metru pătrat este necesară o cantitate de 20-40 ml de soluţie dezinfectantă gata preparată.
Umpleţi o găleată cu 8 litri apă de la robinet.
Deşurubaţi capacul recipientului şi turnaţi în găleată cantitatea de dezinfectant necesară obţinerii soluţiei de lucru în funcţie de acţiune
şi timpul şi acţiunea biocidă dorită. Se recomandă ca apa să fie rece/călduţă (maxim 25°C).
Pentru a măsura cu corectitudine dozajul, utilizaţi capacul pentru măsurarea cantităţii de dezinfectant
utilizată (gradaţia de jos = 20 ml, gradaţia de sus = 40 ml). Pe eticheta de pe spatele flaconului este un tabel de calculare a dozajului.
Bactericid
1% in 1 min.
Bacterii rezistente la antibiotic 1% in 1 min.
Levuricid
1% in 1 min.
Levuri rezistente la antibiotic
1% in 1 min.
Virusuri incapsulate
1% in 5 min.
BVDV
1% in 5 min.
Coronavirus
1% in 5 min.
Virusul hepatitei B
1% in 5 min.
Virusul hepatitei C
1% in 5 min.
Virusul herpes simplex
1% in 5 min.
HIV
1% in 5 min.
Virusul gripal A
1% in 5 min.
Virusul Vaccinia
1% in 5 min.
Adenovirus
2% in 1 min.
Norovirus
2% in 5 min.
EN 13624, EN 13727, EN 14476
Aplicaţi dezinfectantul pe toată suprafaţa ce trebuie dezinfectată prin ştergere sau imersie.
Lăsaţi produsul să acţioneze. Frecaţi dacă este necesar. Nu clătiţi. Degajă un miros proaspăt.
Biodegradabil. Soluţia gata preparată, diluată corect, poate fi eliminată prin sistemul centralizat de canalizare.
La manevrarea acestui produs trebuie purtate mănuşi adecvate. Mănuşile trebuie imediat înlocuite dacă sunt uzate sau rupte!
Prezintă compatibilitate testată cu urmatoarele materiale: polietilena, polipropilena, PTFE, sticla acrilica. Fonta-compatibil
cu restrictii.
PERICOL: H315 Provoaca iritari al pielii.
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de prudenta: P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie, imbracaminte de protectie si echipament de protectie a ochilor/fetei.
P302 + P352 – IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apă si săpun.
P332 + P313 -In caz de iritare a pielii, consultati medicul.
P362 – Dati jos hainele contaminate si spalati-le inainte de reutilizare.
P391 – Colectati scurgerile de produs
P501 – Aruncati continutul / recipientul respectand reglementarile in vigoare.
Eliminaţi acest produs cu respectarea normelor naţionale şi regionale în vigoare, respecti legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
Cod deşeuri EWC nr. 070699 (Grup: deşeuri din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, detergenţilor,
dezinfectanţilor şi cosmeticelor). Soluţia gata preparată, diluată corect a acestui produs poate fi eliminată prin sistemul centralizat
de canalizare. Recipentele goale pot fi incadrate in categoria gunoiului menajer sau reciclate după curăţarea cu apă. Recipientele se
vor manipula in aceleaşi condiţii impuse pentru manipularea produsului însuşi. Eliminarea ambalajului contaminat se va face
conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic
responsabil pentru luarea la cunştinţă şi respectarea acestor reglementări.
SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE ŞI REUTILIZAREA AMBALAJULUI PENTRU UTILIZATORII CASNICI
(PUBLICUL LARG)

