
STERISEPT FORTE 

VEDEL KONTSENTRAAT MEDITSIINISEADMETE 
PINDADE DESINFITSEERIMISEKS JA PUHASTA-
MISEKS

STERISEPT FORTE on fenooli-, aldehüüdi- ja fosfaadivaba vedel kontsentraat 
veepesu taluvate meditsiiniseadmete pindade pesemiseks ja desinfitseerim-
iseks. 

KASUTAMINE:

Sterisept Forte töölahus valmistatakse kontsentraadi lahustamisel vees. Selleks kasuta kaitsekindaid. 
Valmista 0,25% töölahus (997,5 ml vett ja 2,5 ml kontsentraati) kasutades toatemperatuuril vett. Kanna 
töölahus käsitletavatele pindadele kasutades ühekordset rätikut, lappi või moppi. Käsitletavad pinnad 
peavad olema täielikult töölahusega kaetud. Toimeaeg on 15 minutit.

Sobib kasutamiseks ka CHEMIPHARM DRY WIPES immutuslahusena (vt CHEMIPHARM DRY WIPES tootele-
hte)
Adeno viiruse puhul kasutada 2% kontsentratsiooniga töölahust (980 ml vett ja 20 ml kontsentraati) ja 
toimeaega 60 minutit.
Kanistri dosaatorpumba doseeringu maht on 5 ml. 

Töödeldud pinnad ei vaja loputamist, välja arvatud toiduainetega kokkupuutuvad pinnad.
Valmis töölahus on kasutamiskõlblik 14 ööpäeva jooksul. Lahust vahetada vastavalt saastumisele. Tööla-
hust säilitada tihedalt suletud kaane või korgiga anumates, temperatuuril mitte alla +5ºC.

Toode on laia bakteritsiidse, virutsiidse ja fungitsiidse toimega, inaktiveerides Gram- negatiivseid ja 
Gram-positiivseid baktereid (k.a Mycobacterium terrae ja Mycobacterium avium ) ja viiruseid (k.a 
HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota ja Adeno ). Oma erilise koostise tõttu on toode materjalisõbralik ja 
omab head puhastavat toimet.

STERISEPT FORTE sobib kõikide veepesu taluvate meditsiiniseadmete pindade pesemiseks ja desin-
fitseerimiseks. Sobib hästi ka kõikide muude pindade desinfitseerivaks pesuks tervishoiuasutustes 
(k.a. toiduga kokkupuutuvate). Head puhastusomadused ja madalad kasutuskontsentratsioonid 
võimaldavad säästlikku kasutamist. Ei sisalda kloori ioone. 



Sterisept Forte on testitud vastavalt järgnevatele Euroopa standarditele:
EN13624, EN13697, EN13727, EN14348 ja EN14476  

Mitte kasutada enne või pärast  aldehüüde sisaldavate toodetega töötamist!
Sterisept Forte sobib kasutamiseks järgnevatel pinnakattematerjalidel: 
•metallid nagu roostevaba teras, alumiinium, vask ja messing ; 
•põrandakattematerjalid nagu PVC, linoleum ja keraamilised plaadid ;
•plastikud nagu polüamiid, polüetüleen, polüpropüleen, polüstüreen, polüuretaan, silikoon, kumm, lateks 
ja akrüülklaas.

MIKROBIOLOOGIA:

Mikroorganism      Toimeaeg/Kontsentratsioon

15 MIN 60 MIN

Bakterid ja seened   
Pseudomonas aeruginosa,      0,25%     
Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, 
Candida albicans, 

Tuberkuloos   
Mycobacterium avium      0,25%        
Mycobacterium terrae       0,25%  

Ümbrisega viirused   
HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex    0,25%      

Ümbriseta viirused        
Rota virus        0,25%           
Adeno virus           2%            



PAKENDID:

KOOSTIS: 
C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid 7,1% , C12–14-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooni-
umkloriid 7,1%, N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin 6,8%, mitteionogeensed pindak-
tiivsed ained 5-15%, lahustid, kompleksimoodustajad

Registreeritud  Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile

5000ml kanister 1000ml plastpudel
   doseerimiskambriga

AS Chemi-Pharm 
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

ETTEVAATUSABINÕUD:

Allaneelamisel kahjulik. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Pöhjustab rasket nahasöövitust ja 
silmakahjustusi. 
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida sattumist keskkonda. 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/maski.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: 
loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja 
kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete või 
vastavate pakendite või pakendijäätmete eeskirjadele.
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Ümbriseta viirused        
Rota virus        0,25%           
Adeno virus           2%            


