
ANIOSEPT ACTIV
PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACI  
INSTRUMENTARIA / VYŠŠÍMU STUPNI DEZINFEKCE
•	 Prášková formulace
•	 Čištění a dezinfekce + vyšší stupeň dezinfekce
•	 Široké antimikrobiální spektrum: v 15 min  
 (sporocidní účinek při 2% )
•	 Neobsahuje perborát
•	 Kontrola roztoku testovacími proužky

INDIKACE
Čištění a dekontaminace / vyšší stupeň dezinfekce  
chirurgických nástrojů, zdravotnických pomůcek, 
 endoskopů a termolabilního instrumentaria.

CHARAKTERISTIKA
•	 Prášek uvolňující peroctovou kyselinu
•	 Bílý prášek s nízkou granulometrií
•	 Hydroskopický prášek (udržujte v suchu)
•	 Mírná parfémace
•	 pH 1% roztoku: cca 8,5 

SPEK TRUM ÚČINNOSTI
Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní,  
fungicidní, sporocidní

SLOŽENÍ
Sodium percarbonate, tetraacetyl-ethylenediamine,  
N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride
Při rozpouštění přípravku ve vodě se tvoří peroctová kyselina.

NÁVOD K POUŽIT Í
ČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE
1. Rozpusťte 25, 50 nebo 100g v 5 l vody  
 dle požadované koncentrace.*
2. Nástroje a pomůcky zcela ponořte do roztoku.  
 Namáčejte je po dobu dle požadavku na mikrobiální  
 účinnost. Mechanicky očistěte, pokud je potřeba.  
 Vyčistěte kanálky.
3. Důkladně opláchněte vodou z kohoutku  
 (mikrobiologicky nezávadnou). U endoskopického  
 vybavení vnější i vnitřní části.
4. Osušte čistou utěrkou.
5. Připravte nástroje a pomůcky pro autokláv.  
 U termolabilního instrumentaria pokračujte vyšším  
 stupněm dezinfekce.  



 
VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE
1. Rozpusťte 25, 50 nebo 100g v 5 l vody dle požadované koncentrace.*
2. Zcela ponořte předem vyčištěné zdravotnické pomůcky. Naplňte roztokem také kanálky.
3. Po uplynutí předepsané doby důkladně opláchněte pomůcky sterilní nebo filtrovanou vodou.
4. Osušte pomůcky sterilní utěrkou. Skladujte sterilně.
* Kontrolujte koncentraci roztoku testovacími proužky. Roztok je stabilní 24 h.

   

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST
ČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE
Výsledek uvedený níže v tabulce odpovídá testování v znečištěných podmínkách:
Úroveň dezinfekce Expozice
  0,5% 1% 2%
Nízká: baktericidní, fungicidní (kvasinky) 5 min 5 min -
Střední: baktericidní, fungicidní, virucidní,  60 min 30 min 15 min
tuberkulocidní, mykobaktericidní 

VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE
Výsledek uvedený níže v tabulce odpovídá testování v čistých podmínkách:
Úroveň dezinfekce Expozice
  0,5% 1% 2%
Vysoká: baktericidní, fungicidní, virucidní,  90 min 60 min 15 min
mykobaktericidní, tuberkulocidní, sporocidní 

T YP PŘÍPRAVKU
Zdravotnický prostředek tř. IIb

BALENÍ
Aniosept Activ 1kg 4 ks/karton
Aniosept Activ 5kg 2 ks/karton

SKLADOVÁNÍ
+5°C až +30°C

ANIOSEPT ACTIV


