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Instrukcja użycia 

- gotowy do użycia produkt  

- bez obecności człowieka 

- przygotowany do użycia w urządzeniach Anios – Aerosept AF 

 

Skład 

Formaldehyd, alkiloglicyna, alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, alkohol butylowy 

 

Właściwości techniczne 

- proces nie pozostawia żadnych osadów ani śladów użytkowania 

- brak ryzyka wybuchu lub samozapłonu w normalnych warunkach użycia 

- nie działa korodująco na metale, szkło, tworzywa sztuczne (nieutleniający) 

- bezbarwny, klarowny płyn 

- gęstość w 20ºC: 0997 ± 0,007   

- pH w 20ºC:4,5 ± 0,5  

- temperatura zapłonu (zgodnie z NF T 60-118): > 95ºC 

 

Właściwości mikrobiologiczne 

Proces dyfuzji Aerosept + Aseptanios Terminal HPH przebiega w temperaturze 20ºC przy stężeniu 8 ml/m
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  przy 2 

godzinach czasu kontaktu. Zgodnie z francuską normą NF T 72-281 wykazuje działanie bakterio- i grzybobójcze.  

Organizmy testowe: 

Staphtlococcus aureus CIP 53 154 

Pseudomona aeruginosa CIP A 22 

Enterococcus hirae CIP 5 855 

Candida albicans CIP 1180 79 

Penicillium verrucocum CIP 1186 79 

Mycobacterium tuberculosis  

Szczep szpitalny Aspergillus  

Zgodnie z normą NF T 72-180 aktywny wobec wirusa Polio w ciągu 1 godziny. 

 

Środki ostrożności 

Tylko do użytku zewnętrznego Może działać drażniąco przy kontakcie ze skórą. Wzbroniony kontakt ze skórą i oczami. W 

przypadku kontaktu z oczami, przemyć natychmiast dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. Podczas procesu, w czasie 

dezynfekcji lub obowiązkowego odzyskiwania, nosić odzież ochronną, okulary i urządzenie do oddychania (z wkładem z 

węgla aktywnego). Chronić przed dziećmi. 

 

 

Informacje: 

Produkt zgodny z Europejska normą 93/42/EEC. 

 

Opakowania: 

Kanister 4 x 5 litrów    ref. 116.034 

 

 

 

Producent:         Laboratoires ANIOS, Francja 

Dystrybutor:       Medilab Sp. z o.o.  

Dział handlowy: 15-531 Białystok, ul. Niedźwiedzia 60, tel./fax (85) 743 28 97  

                           email: handlowy@medilab.pl; www. medilab.pl 

 

 

Aseptanios Terminal HPH 

 

 

Powietrzna dezynfekcja przestrzeni wszystkich 

pomieszczeń (sale operacyjne, sale intensywnej opieki 

medycznej, sale pacjentów) i medycznego wyposażenia. 

 

Dezynfekcja przez zamgławianie.  

 

Preparat unoszony jest w powietrzu w postaci 

nieopadającej mgły o cząsteczkach wielkości 0,3μm. 

Mgła może być rozprzestrzeniana na odległość do 100m. 

 

 


