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Sterisept Ready to use   

 

Pojemność 

 

1L 

Producent Chemi Pharm 

Zastosowanie Dezynfekcja narzędzi, Dezynfekcja powierzchni 

Sposób użycia Gotowy do użycia 

Rodzaj pH Nie dotyczy 

pH Nie dotyczy 

Dla powierzchni PCV i linoleum, Stal chirurgiczna, Stal 

nierdzewna, Szkło 

Składniki Czwartorzędowe związki, Dodocylamina 
 

 

 Opis  
 
Preparat jest gotowym do użycia środkiem o szerokim spektrum działania wobec bakterii (Mycobacterium Terrae), grzybów i wirusów 

(włącznie z Adeno i Polio), charakteryzującym się dużą kompatybilnością materiałową. Preparat zalecany jest do zwilżania i 

dezynfekcji zanieczyszczonych organicznie narzędzi chirurgicznych, podczas ich przechowywania i transportu w celu przeprowadzenia 

wstępnej dezynfekcji i zapobiegnięciu utrwalania zabrudzeń. Uniwersalność preparatu umożliwia użycie go do jednoetapowego 

mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni, również zanieczyszczonych organicznie oraz wyposażenia placówek (np. inkubatorów). 

 

 Sposób użycia  
 

Zwilżanie i wstępna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych i instrumentarium – Preparat gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać. 

Przed użyciem wstrząsnąć, następnie za pomocą spryskiwacza pianowego nanieść środek bezpośrednio na narzędzia chirurgiczne lub 

inne instrumentarium medyczne znajdujące się w wanience dezynfekcyjnej. Odczekać co najmniej 15 minut od czasu aplikacji 

preparatu, a następnie spłukać pianę i zanieczyszczenia pod bieżącą wodą. W ten sposób przygotowane narzędzia są gotowe do 

przeprowadzenia właściwej procedury dezynfekcji maszynowej bądź manualnej.  

Preparat gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać. Przed użyciem wstrząsnąć. Sterisept ready to use nanieść za pomocą 

spryskiwacza pianowego na dezynfekowaną powierzchnię bądź czystą, suchą ścierkę i równomiernie rozprowadzić po całej 

powierzchni. Pozostawić na co najmniej 15 minut. Po procesie mycia i dezynfekcji w razie konieczności powierzchnię spłukać bądź 

przetrzeć ścierkę nasączoną czystą wodą. 

 

 

 

Wstępna dezynfekcja narzędzi 
Preparat naniesiony metodą aktywnej pianki można wykorzystać do zwilżenia i wstępnej dezynfekcji narzędzi z 

zanieczyszczeń organicznych. 

 

Dezynfekcja powierzchni 
Produkt wykazuje szeroką kompatybilność materiałową podczas mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą 

czyściwa lub ścierki. 

 

Dedykowany do służby zdrowia 
Produkt spełnia wymagania dopuszczające do użytku w sektorze medycznym. Skuteczność mikrobójcza została 

potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami PN-EN 13727, EN 13624, EN 14348 oraz według metod 

testowych RKI i DVV. 

  

 


