
borer chemie 
 

deconex® 
50 FF 

без формалдехид 
 

Ефикасен дезинфектант за повърхности  и инструменти 
Икономичен при употреба. 

 
 

Приложение 
За едновременна дезинфекция и почистване на повърхности- подове ,стени , обзавеждане и 
арматура в операционни и болнични отделения , бани, тоалетни и линейки,а така също и за 
медицински  и стоматолагични инструменти ,термолабилна апаратура и предмети за 
обслужване на болния. 
 
Свойства 
Препаратът има съвместимост с много материали и почистваща способност. 
Това го прави приложим  както за повърхности,така и за инструменти. 
deconex®50 FF има добра характеристика  под протеиново натоварване и  7 дневен срок на 
годност на работния разтвор,което е особено важно при дезинфекцията на инструментите. 
Микробицидната ефективност на deconex®50 FF се проявява и при много ниски  
концентрации.Като резултат,препаратът е много икономичен.Друго предимство е неговият  
приятен мирис.Това е особено важно, когато трябва да се дезинфекцират големи повърхности.  
 
Активни субстанции 
100г deconex®50 FF съдържат: 

• 12,0г етандиал(глиоксал) 
• 0,5г пентандиал(глутаралдехид) 
• 7,5г дидецилдиметил амониев хлорид(четвъртични амониеви соли) 

Допълнителни съставки: 
Повърхностни вещества,ароматични и багрилни в-ва,корозионни инхибитори 
 
Спектър на активност 
Бактерицидно,фунгицидно,туберкулоцидно,вирусинактивиращо(хепатит Б и СПИН , 
спороцидно и почистващо действие. 
 
Информация за употреба 
deconex®50 FF може да се използва с вода с всякаква твърдост. 
Дозиране (тествано по DGHM) 
Експозиционно време      30мин                  60мин 
Дезинфекция на повърхности     
Бактерии и фунги           0,5%         0,25% 
HBV/HIV          1,0%        0,5% 
TbB                    1,5%  
Дезинфекция на инструменти   
Инструменти и медицински принадлежности                  1,0%                    0,5% 



Съвместимост с материали 
Подходящ за : 
Линолеум- и PVC-подове,синтетични материали,акрилни материали,неръждаема 
стомана,алуминий,хромирани части,гума 
 
deconex®50 FF е разрешен за употреба от фирмите Pentax и Karl Storz за дезинфекция и 
почистване на всички ендоскопи от  производствената им гама . 
 
Физични свойства 
рН на 1% р-р           -        6,5 - 8 
Плътност на концентрата     -    1,06 г/мл 
Външност на концентрата     -    прозрачна,зеленикава течност 
 
Опаковка 

• 1 л бутилки 
• 5,10 и 25 л туби 

Бутилките,тубите,капачките и етикетите са направени от рециклируем полиетилен. 
Дозиращи пособия,като помпи,дозатори и мерителни чаши могат да бъдат предложени. 
 
Съхранение 
Дръжте опаковката винаги затворена на сухо място.Пазете от пряка слънчева светлина. 
Оптимална температура на съхранение +5 до +250С. 
Срокът на годност на препаратът е указан на оригиналния етикет. 
Спазвайте правилото "първи влязъл-първи излязъл" 
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