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Sekusept Aktiv – най-доброто комплексно решение за ефективно почистване и дезинфекция 
на инструменти, анестезиологична екипировка, повърхности на медицинска апаратура. 
Средство на избор за почистване и дезинфекция на ендоскопи (вкл. флексибелни). Препаратът 
притежава и спороцидни свойства. Новосъздадената съвременна формула не съдържа 
алдехиди и съчетава отличната съвместимост с материалите и дълготрайното запазване на 
качествата на инструментариума, благодарение на вложените инхибитори на корозията. 
 
Спектър на действие: Срещу бактерии (вкл. Tbc), гъбички, вируси: HBV, HCV, HIV, Adeno, 
Rota, Polio, спори. 
 
АДВ: Натриев перкарбонат (50,0%), Тетраацетилендиамин (25,0%), Пероцетна киселина – 
източник на активен О2 (образува се in situ). 
 
Област на приложение: Начин на употреба: 
 

Препаратът е предназначен за 
мануално почистване и 
дезинфекция на инструменти 
от метал, гума, стъкло, 
пластмаса, на лабораторна 
стъклария, повърхности на 
мед. апаратура (вкл. кувьози). 
Подходящ и за използване в 
ултразвукови вани. Препарат 
на избор за дезинфекция на 
гъвкави и твърди ендоскопи. За 
извършване на студена 
стерилизация на термолабилни 
материали. Налице са и тест 
лентички за проверка годността 
на работния разтвор. 

 

Препаратът се разтваря с вода (до 20
о
С), като първо се 

налива водата и после се добавя праха. Разбърква се и се 
изчаква около 15 мин. (Пероцетната к-на се образува in situ). 
Веднага след употреба, инструментите се потапят в разтвора 
на Sekusept® Aktiv. Задължително те трябва да бъдат 

потопени изцяло. След препоръчаното експозиционно време 
за съответната концентрация, се изваждат и се изплакват 
обилно с вода (стерилна вода при извършване на студена 
стерилизация). Следва механично почистване (в повечето 
случаи не е необходимо), подсушаване, сортиране и 
термична стерилизация (окончателна дезинфекция, респ. 
студена стерилизация за термолабилни материали). 
Работния разтвор се сменя ежедневно, като през това време 
се използва многократно. 
Повърхностите на медицинската апаратура се третират чрез 
забърсване. 

 

Приложение Концентрация 
Време на 

въздействие 

 % g/L  
 

Дезинфекция на инструменти съгл. VAH (DGHM) при чисти 
и мръсни условия, бактерициден и фунгициден, вкл. срещу 
дрожди: EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, вкл. Tbc 
(туберкулоциден): EN 14348, EN 14562 

1,0 
2,0 

10 
20 

60 мин. 
5 мин. 

 

Bacillus subtillis (спороциден): EN 13704 2,0 20 15 мин. 
 

Clostridium difficile 2,0 20 5 мин. 
 

Вирусоциден: EN 14476 
 Ограничено вирусоциден (HIV, HBV, HCV) 
 Вирусоциден  (Rota, Adeno, Polio) 

 
1,0 
2,0 

 
10 
20 

 
60 мин. 
10 мин. 

 
 

 


