
Automatyczny proces 
dezynfekcji przez  
zamgławianie  
powierzchni wyrobów 
medycznych, sprzętu  
i wyposażenia.

Wyroby medyczne kl. IIa, CE 0459

ASEPTANIOS AD
oraz AEROSEPT 
COMPACT 250

•	 spełnia	wymagania	aktualnej		
wersji	normy	NFT	72-281

•	 w	pełni	zautomatyzowany		
proces	zamgławiania

•	 dezynfekcja	pomieszczeń	do		
250	m3

•	 szerokie	spektrum	skuteczności		
już	w	30	minut

•	 pełna	kontrola	i	rejestracja		
procesu

•	 dezynfekowane	powierzchnie		
pozostają	wolne	od	plam		
	

Dezynfekcja przez zamgławianie



PODSTAWOWE CECHY
•	 w pełni zautomatyzowany proces dezynfekcji powierzchni preparatem Aseptanios AD dokonuje się przy 

użyciu urządzenia Aerosept Compact 250 

•	 opatentowana technika podgrzania czynnika zamgławiającego do 55ºC

•	 automatyczna kalkulacja ilości produktu w zależności od kubatury dezynfekowanego pomieszczenia

•	 autoregulacja przepływu przez dyszę sprawia, że stosowane stężenie preparatu jest perfekcyjnie stabilne  
(7 ml/m3)

•	 opóźnienie rozpoczęcia procesu dyfuzji pozwala na bezpieczne opuszczenie dezynfekowanego  
pomieszczenia

•	 automatyczne zatrzymanie procesu w przypadku jakichkolwiek zakłóceń

•	 rejestracja procesu zamgławiania i możliwość jego odczytu poprzez wbudowane złącze USB, które pozwala 
na kontrolę parametrów procesu: ilość zużytego preparatu, czas dyfuzji, czas kontaktu, dane użytkownika, 
błędy procesu

•	 mobilna konstrukcja urządzenia pozwala na łatwe i sprawne przetransportowanie do kolejnego  
dezynfekowanego pomieszczenia

•	 uniwersalny – umożliwia dezynfekcję powierzchni małych pomieszczeń typu ambulans, autobus itp.

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA  
Proces Aseptanios AD – Aerosept Compact 250 jest skuteczny zgodnie z francuską normą NFT 72-281, badającą 
skuteczność procesu zamgławiania (bakteriobójczą, grzybobójczą, sporobójczą) – 7ml / m3 / 55ºC:

•	 30 minut: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, sporobójczy (Clostridium Sporogenes)

•	 120 minut: bakteriobójczy, grzybobójczy, sporobójczy (Bacillus subtilis, Clostridium Sporogenes)

OPAKOWANIA 
•	 Aseptanios AD: kanister – 2 l

•	 Aerosept Compact 250: urządzenie – 6 kg

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR 
PRODUCENT: Laboratoires Anios, Francja 

DYSTRYBUTOR W POLSCE:	Medilab	Sp.	z o.o.	•	ul. Niedźwiedzia	60	•	15-531	Białystok	•	Tel./fax:	85 743	28	97	•	www. medilab.pl

SKŁAD 
Gotowy do użycia stabilizowany roztwór kwasu nadoctowego (+/- 1200 ppm) i nadtlenku wodoru
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ASEPTANIOS AD 
oraz AEROSEPT COMPACT 250
Automatyczny proces dezynfekcji przez zamgławianie powierzchni  
wyrobów medycznych, sprzętu i wyposażenia.

SPOSÓB UŻYCIA 
Dezynfekcję przeprowadzać na uprzednio umytych powierzchniach.

1. Umieścić kanister z preparatem Aseptanios AD w urządzeniu  
 Aerosept Compact 250. Urządzenie ustawić w centralnym  
 miejscu dezynfekowanego pomieszczenia. Wybrać program  
 zgodny z jego kubaturą.

2. Uruchomić Aerosept Compact 250 i opuścić pomieszczenie.  
 Opóźnienie startu zaprogramowano na 1 minutę (dostępne  
 od 1 minuty do 9 godzin).

3. Następuje rozpoczęcie procesu dyfuzji. Czas dyfuzji jest auto-  
 matycznie dobierany w zależności od wielkości pomieszczenia.

4. Przestrzegać czasu kontaktu w zależności od wymaganej skuteczności biobójczej.

5. Przed ponownym wejściem do wydezynfekowanego pomieszczenia zakładać maskę ochronną.

6. Dokonać wymiany powietrza poprzez wietrzenie pomieszczenia.


