Yer - Yüzey
Dezenfektanları

DERDEVICE PLUS Y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldehitsiz
1/300 oranında çok ekonomik seyreltme
Deterjan ve dezenfektan özellikleri mükemmel sinerji
Çift aksiyon: eşzamanlı işlemde deterjan ve dezenfektan
aksiyon kombinasyonu
Geniş bir malzeme yelpazesi ile mükemmel uyumluluk
Hızlı etki - 5 dakika da etkili
Seyreltilmiş olduğunda çevre için tehlikeli sınıfına girmez
Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
Hoş kokulu
Kalıntı ve leke oluşturmaz
Hızlı Kuruma
Anti-korozif
Non-toksik
Geniş antimikrobiyal aktivite

Kullanım Alanı ve Amacı
Bileşimindeki kuarterner amonyum bileşikleri sayesinde antimikrobiyal etki spektrumu
geniştir. Hastanelerdeki tüm yatay ve dikey yüzeylerin; özellikle PVC/ epoksi alanların,
yerlerin, duvarların, ameliyathanelerin, yoğun bakım odalarının temizliğinde ve
dezenfeksiyonunda kullanılır. Derdevice Plus Y, cam, tahta, seramik, silikon, plastik
(pleksiglas dahil), paslanmaz çelik malzemeyle uyumludur.

Kullanım Şekli
1/300 oranında seyreltilmiş solüsyon dezenfeksiyon ve temizlik yapılacak yüzeye
ovalama ve silme metoduyla uygulanır.

Kimyasal İçerik
Didesil Dimetil Amonyum Klorür, Benzalkonyum Klorür, Noniyonik Maddeler,
Antikorozif Maddeler, Deiyonize Su.

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Fungusid, Tüberkülosid, Mikobakterisid

Ambalaj
4x5L – 12x1L

BİO-TEMİZLİK NEDİR ?

BIO

Hastanelerde, görsel kirlilik ile mikrobiyal temizliği birbirinden ayırmak esastır.
Görsel veya makroskopik temizlikte çatlaklar, kırklarda görünür kir olmaması
önemlidir. Mikrobiyal temizlik görsel olarak gözlemlenemez, ancak yüzeyden alınan
örneklerin mikroskop altında incelenmesi sonucu mikroorganizmalar görülebilir.
Bir yüzey, görünürde temiz olup mikroskopik düzeyde yoğun kontaminasyona sahip
olabilir.
ÇEVRE TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Mikroorganizmalar (bakteri, fungus, virüsler) çevremizde mevcuttur ve enfeksiyona
neden olabilmektedirler. MdRB ve HRB bakteriler: Acinetobacter baumannii bLSE,
Staphylococcus aureus MRSA, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae
OXA48, Escherichia coli OXA48. Çevre bu mikroorganizmaların üreme alanı olarak
hizmet edebilir. Yüzeyler ve medikal aletler için, özellikle sık sık dokunulan yüzeylerde
mikroorganizmaları azaltmak için temizlik ve dezenfeksiyon gereklidir.

DERDEVICE PP
• Aldehitsiz
• Kullanıma hazır
• Formülasyonu etanola dayalı
• Hızlı etki - 30 saniye de etkili
• Kısa temas süresi - Geniş etki spektrumu
• Renksiz
• Hızlı Kuruma
• Kalıntı ve leke oluşturmaz
• Kontrollü dezenfeksiyon hacmi
• Kapalı sistem ile kutu içindeki mendiller kurumaz
• Küçük ve büyük yüzeyler için adapte edilmiş mendil boyutu
• Mendil formu olması nedeniyle kullanım kolaylığı sağlar.

Kullanım Alanı ve Amacı
Sıvı temasının uygun olmadığı ve hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan cihazların, hızlı
dezenfeksiyonunda kullanılır. Mendil formu olması nedeniyle kullanım kolaylığı sağlar.
Derdevice PP Dezenfektan Mendil, Diş ünitelerinde (dental ayretörler ve mikro motor
başlıkları ) ve hasta teması olan hızlı dezenfeksiyonu gereken tıbbi cihazların (Ultrason
probları, küvözler ) silinerek hızlı dezenfekte edilmelerinde kullanılır. silikon, plastik,
PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, ve paslanmaz çelik malzemelerle
uyumludur.

Kullanım Şekli
Dezenfekte edilecek yüzeyler Derdevice PP Dezenfektan Mendil ile silinerek etki
süresi kadar beklenir, ayrıca kurulamaya gerek yoktur.

Kimyasal İçerik
Etil Alkol, Propan-2-ol, Didesil Dimetil Amonyum Klorür, Koruyucu Katkılar,
Parfüm, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Fungusid, Tüberkülosid, Mikobakterisid
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Yer - Yüzey
Dezenfektanları

DERDEVICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanıma hazır
Alkolsüz veya aldehitsiz formülasyon
Deterjan ve dezenfektan özellikleri mükemmel sinerji
Geniş bir malzeme yelpazesi ile mükemmel uyumluluk
Geniş etki spektrumu
Hızlı etki - 30 saniye de etkili
Parfümsüz ve renksiz
Kalıntı ve leke oluşturmaz
Yüzeylerde yüksek ve uzun kalıcı performans
Kolay kullanım
Durulama gerektirmez

Kullanım Alanı ve Amacı
Derdevice, Ultrason propları, küvözler, dental alanda kullanılan aeratörler ve
mikromotor başlıkları, KBB ünitelerinde kullanılan dezenfeksiyonu zorunlu tıbbi
cihazların tıbbi cihaz ve makinelerin temizliğini, aynı zamanda dezenfeksiyonunu
etkili ve hızlı şekilde sağlayan bir üründür. Derdevice, cam, seramik, silikon, plastik
(pleksiglas dahil), tahta ve paslanmaz çelik malzeme ile uyumludur.

Kullanım Şekli
Derdevice, tüm yatay ve dikey yüzeylere uygun, kullanıma hazır püskürtme
dezenfektanıdır. 30 cm mesafeden püskürtülür. Temiz bir bezle silinir ve
kurumaya bırakılır.

Kimyasal İçerik
Didesil Dimetil Amonyum Klorür (DDAC), Benzalkonyum Klorür, Fenoksietanol,
Deiyonize Su.

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Fungusid, Tüberkülosid, Mikobakterisid

Ambalaj
4x5L – 12x1L

DERDEVICE P50
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldehitsiz
Kullanıma hazır
Formülasyonu etanola dayalı
Hızlı etki - 30 saniye de etkili
Kısa temas süresi - Geniş etki spektrumu
Renksiz
Hızlı kuruma, Kolay kullanım
Kalıntı ve leke oluşturmaz

Kullanım Alanı ve Amacı
Derdevice P50, hasta yatakları, küvözler, diş üniteleri, ayretörler, ameliyat masaları,
serum askısı, hasta başı monitörleri, sedye ve ambulanslar, hasta cildi ile temas eden
tıbbi aletler (steteskop, tansiyon aleti vb.), sıklıkla el ve vücut temasının olduğu alanlar
(klozet, lavobo, kapı kolu, musluk vb), silinebilir tüm yatay ve dikey yüzeylerin temizliği
ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kullanım Şekli
Derdevice P50, tüm yatay ve dikey yüzeylere uygun, kullanıma hazır püskürtme
dezenfektanıdır. 30 cm mesafeden yüzeyi kaplayacak kadar püskürtülür. Temiz
bir bezle silinir ve kurumaya bırakılır.

Kimyasal İçerik
Etil Alkol(Etanol), Propan-2-ol (İzopropil Alkol), Didesil Dimetil Amonyum Klorür,
Parfüm, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Fungusid, Tüberkülosid

Ambalaj
4x5L – 12x1L
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Düşük - Orta Düzey
Dezenfeksiyon

DERDEVICE ENZYM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldehitsiz
Konsantre, Ekonomik Seyreltme Oranı %0,5
Optimum temizlik için üçlü enzim formülasyonu
Hassas ve pahalı enstrümantasyon için ideal
Hızlı temizleme işlemi - 5 dakika içinde etkili
24 saat aktivite
Manuel ve otomatik temizleme için kullanılabilir
Seyreltilmiş olduğunda çevre için tehlikeli sınıfına girmez
Anti-korozif

Kullanım Alanı ve Amacı
Derdevice ENZYM, Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi
laparoskopi aletleri, flexible ve rijid endoskopların temizliği ve ön dezenfeksiyonunu
sağlar. Yüzeylerdeki kan, yağ, protein, nişasta gibi organik atıkları temizleyerek,
daha etkili bir dezenfeksiyon işlemi sağlar.Her türlü endoskop markasıyla kullanıma
uygundur. Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde ve manuel
kullanıma uygundur. cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon,
polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur. Antikorozif
etkilidir.

Kullanım Şekli
Küvet içerisine, 15-45°C ısıda ve uygun oranda su koyunuz. Derdevice Enzym aletlerdeki
kirlilik derecesine göre seyreltilerek kullanılır. Dozaj pompası ile kirlilik derecesine göre
önerilen konsantrasyonda Derdevice Enzym ekleyiniz. Aletleri demonte ederek, tüm
yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz. Çıkmayan organik kirleri,
orta sertlikte bir fırça yardımı ile fırçalayınız. Küvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar
bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Hazırlanan
solüsyonun kullanım süresi 24 saattir. Ancak gözle görülen kirlilik oluştuğunda
değiştirilmesi tavsiye edilir.
Su Miktarı

Derdevice Enzym
Miktarı (%0,5)

Derdevice Enzym
Miktarı (%1,0)

Derdevice Enzym
Miktarı (%3)

5L
10L
15L
20L

25 ml
50 ml
75 ml
100 ml

50 ml
100 ml
150 ml
200 ml

150 ml
300 ml
450 ml
600 ml

Kimyasal İçerik
Enzim (amilaz, proteaz, lipaz), Glikol, Noniyonik sürfaktanlar, Kuarterner
Amonyum bileşikleri, Antikorozif maddeler, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Fungusid,Tüberkülosid, Mikobakterisid
ÖN DEZENFEKSİYON AŞAMASI ÇOK ÖNEMLİDİR.
Mikroorganizma popülasyonunu azaltmaktadır.
Hastalar ve personel için çapraz kontaminasyon
riskini azaltmaktadır. Çevrenin kirlenmesi
önlenmektedir. Dezenfeksiyonun etkinliğini
arttırmaktadır.Temizlenmesi güç olabilecek kan ve
biyolojik sıvıların kurumasını önler.
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Ambalaj
4x5L – 12x1L

Yüksek Düzey
Dezenfeksiyon

DERDEVICE PLUS PAA

Kullanım Alanı ve Amacı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanım Şekli

Aldehitsiz
Perasetik asit ve hidrojen peroksit tabanlı bir çözüm
Aktivasyonundan sonra kullanıma hazır
5 dakika da sporisidal etkinlik
Ön temizliği yapılmış aletler için kullanılır
14 gün boyunca kullanım ve etkili
Test stripleri ile kolay kontrol
Manuel ve otomatik dezenfeksiyon için kullanılabilir
Geniş materyal uyumluluğu
Renksiz
Kokusuz

Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri,
flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlar. Cam, seramik,
silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve
paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur.
Antikorozif etkilidir. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma uygundur. Aldehit, fenol
ve kuarterner amonyum bileşiği içermez. Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik
yıkama makinelerinde ve alet dezenfeksiyon küvetlerinde kullanıma uygundur.
Solüsyon, baz ile aktifleştiricinin karıştırılması ile hazırlanır. Aktivatör şişesinin tüm
içeriğini baz bidonuna boşaltınız. İyice çalkalayınız. Solüsyonu dezenfektan küvetine
doldurunuz Derdevice Enzym ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte ederek, tüm
yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz. Küvetin ağzını kapatınız.
Etki süresi kadar bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile
durulayınız. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Solüsyonda gözle
görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.

Kimyasal İçerik
Perasetik asit, Hidrojen peroksit, Antikorozif maddeler, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Sporisid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L

DERDEVICE PLUS HP
• Konsantre
• Geniş antimikrobiyal aktivite
• Spesifik test stripleri
• Uzun stabilite
• Antikoroziv etkilidir

Kullanım Alanı ve Amacı
Derdevice PLUS HP, Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler,
cerrahi laparoskopi aletleri, flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey
dezenfeksiyonunu sağlar. Endoskop kılıflarında paslanma, korozyon, yumuşama, renk
değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik,
polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden
yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur. Antikorozif etkilidir. Her türlü
endoskop markasıyla kullanıma uygundur. Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel
kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli
Seyreltilerek kullanılır. Solüsyonu hazırlamak için dozaj pompasını kullanınız.
Dezenfektan küvetine su doldurunuz. Seyreltme tablosuna bakarak Derdevice
Plus HP ekleyiniz. Derdevice Enzym ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte
ederek, tüm yüzeyleri ve boşlukları solüsyonla temas edecek sekilde kaba
yerleştiriniz. Küvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar bekledikten sonra,
aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Solüsyonun etkinliği
test stripleri ile kontrol edilmelidir. Solüsyonda gözle görülür bir kirlilik
oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.

Kimyasal İçerik
Hidrojen peroksit, Perasetik asit, Asetik asit, Stabilizatör, Antikorozif maddeler,
Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Sporisid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj
4x5L
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Yüksek Düzey
Dezenfeksiyon

DERDEVICE PLUS OPA

Kullanım Alanı ve Amacı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanım Şekli

Ortho-phthalaldehyde tabanlı bir çözüm
Kullanıma hazır – Karıştırma gerektirmez
5 dakika da sporisidal etkinlik
Pahalı ve hassas endoskopik malzemeler için uygun
Ön temizliği yapılmış aletler için kullanılır
14 gün boyunca kullanım ve etkili
Test stripleri ile kolay kontrol
Manuel ve otomatik dezenfeksiyon için kullanılabilir
Geniş malzeme uyumu
Renksiz
Kokusuz

Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri,
flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlar. Endoskop
kılıflarında paslanma, korozyon, yumuşama, renk değişikliği gibi zedelenmelere neden
olmaz. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE,
porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna
uygundur. Antikorozif etkilidir. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma uygundur.
Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur.
Kullanıma hazırdır, seyreltmeyiniz. Solüsyonu dezenfektan küvetine doldurunuz.
Derdevice Enzym ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte ederek, tüm yüzeyleri
solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz. Küvetin ağzını kapatınız. Etki
süresi kadar bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile
durulayınız. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Solüsyonda
gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir. Etkisini kaybetmiş
solüsyona, 5L için 30 g Glisin karıştırarak, resmi yönetmeliklere uygun bertaraf edilir.

Kimyasal İçerik
% 0,55 Orthophthalaldehyde, Antikorozif Maddeler, Deiyonize Su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Sporisid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L

DERDEVICE PLUS A2
• Aktivasyon sonrası kullanıma hazır
• Geniş antimikrobiyal aktivite
• Spesifik test stripleri
• Uzun stabilite: 28 gün
• Antikoroziv etkilidir

Kullanım Alanı ve Amacı
Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi
aletleri, flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlar.
Aletlerde paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama, renk değişikliği
gibi zedelenmelere neden olmaz. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik,
polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle
uyumludur. Antikorozif etkilidir. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma uygundur.
Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli
Solüsyon, baz ile aktifleştiricinin karıştırılması ile hazırlanır. Aktivatör
şişesinin tüm içeriğini baz bidonuna boşaltınız. Iyice çalkalayınız. Solüsyonu
dezenfektan küvetine doldurunuz. Derdevice Enzym ile ön temizliği yapılmış
aletleri demonte ederek, tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete
yerleştiriniz. Küvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar bekledikten sonra,
aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Solüsyonun etkinliği test
stripleri ile kontrol edilmelidir. Solüsyonda gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda
değiştirilmesi tavsiye edilir. Etkisini kaybetmiş solüsyona, 5L için 200 g Sodyum
Bi Sülfat karıştırarak resmi yönetmeliklere uygun bertaraf edilir.

Kimyasal İçerik
%2 Glutaraldehit, Antikorozif Maddeler, Deiyonize Su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Sporisid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj
4x5L
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Yıkama ve Dezenfeksiyon
Makinesi Ürünleri

DERDEVICE ENZYM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldehitsiz
Ekonomik Seyreltme Oranı %0,5
Optimum temizlik için üçlü enzim formülasyonu
Hassas ve pahalı enstrümantasyon için ideal
Hızlı temizleme işlemi - 5 dakika içinde etkili
24 saat aktivite
Manuel ve otomatik temizleme için kullanılabilir
Seyreltilmiş olduğunda çevre için tehlikeli sınıfına girmez
Anti-korozif

Kullanım Alanı ve Amacı
Derdevice ENZYM, Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi
laparoskopi aletleri, flexible ve rijid endoskopların temizliği ve ön dezenfeksiyonunu
sağlar. Yüzeylerdeki kan, yağ, protein, nişasta gibi organik atıkları temizleyerek, daha
etkili bir dezenfeksiyon işlemi sağlar. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma
uygundur. Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde ve manuel
kullanıma uygundur.Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon,
polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur. Antikorozif
etkilidir.

Kullanım Şekli
Küvet içerisine, 15-45°C ısıda ve uygun oranda su koyunuz. Derdevice Enzym aletlerdeki
kirlilik derecesine göre seyreltilerek kullanınız. Dozaj pompası ile kirlilik derecesine
göre önerilen konsatrasyonda Derdevice Enzym ekleyiniz. Aletleri demonte ederek,
tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz. Çıkmayan kirleri,
orta sertlikte bir fırça yardımı ile fırçalayınız. Küvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar
bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Hazırlanan
solüsyonun kullanım süresi 24 saattir. Ancak gözle görülen kirlilik oluştuğunda
değiştirilmesi tavsiye edilir.
Su Miktarı

Derdevice Enzym
Miktarı (%0,5)

Derdevice Enzym
Miktarı (%1,0)

Derdevice Enzym
Miktarı (%3)

5L
10L
15L
20L

25 ml
50 ml
75 ml
100 ml

50 ml
100 ml
150 ml
200 ml

150 ml
300 ml
450 ml
600 ml

Kimyasal İçerik
Enzim (amilaz, proteaz, lipaz), Glikol, Noniyonik sürfaktanlar, Kuarterner amonyum
bilesikleri, Antikorozif maddeler, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Fungusid,Tüberkülosid, Mikobakterisid

Ambalaj

4x5L – 12x1L

DERCLEANER A
•
•
•
•
•

Konsantre
Yüksek performanslı deterjan
Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
Kısa döngü konteynırların yıkanması için de uygundur
Minerallere karşı kompleks etki

Kullanım Alanı ve Amacı
Dercleaner A, yıkama makinelerinin termal ve kemotermal proseslerinde alkali
temizleme işleminde kullanılan ana yıkama solüsyonudur. Isıya dayanıklı tıbbi alet
ve laboratuvar malzemelerinin yüksek sıcaklıkta (93°C) temizliğini sağlarken, ısıya
dayanıksız elastomer, kauçuk, plastik gibi maddelerden yapılmış aletlerin düşük
sıcaklıkta (50-60°C) temizliğini sağlar. Farklı su sertliklerinde etkilidir. Köpürmez,
makine parçalarına zarar vermez. Cam, seramik, plastik, elastomer, kauçuk,
alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeyle uyumludur. PH değeri 11-14

Kullanım Şekli
Tüm yıkama makineleri ve dezenfektörlerde kullanıma uygundur. Farklı su sertlik
derecelerinde kullanıma uygundur. Otomatik alet yıkama makinelerinde, kirlilik oranına
ve su kalitesine bağlı olarak, % 0,2-% 0,5 ( 2-5 ml/L) oranında otomatik sulandırılarak
kullanılır. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyesine uyunuz. Tüm yıkama
makineleri ile kullanıma uygundur.
1 birim Dercleaner A kullanıldıgında, ½ birim Nötralizan kullanınız.

Kimyasal İçerik
Potasyum hidroksit,Kompleks yapıcılar, Silikatlar, Koruyucular ve Deiyonize su

Ambalaj

3x5L
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Yıkama ve Dezenfeksiyon
Makinesi Ürünleri

DERCLEANER NF
•
•
•
•

Konsantre
Yüksek performanslı deterjan
Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
Alkali kalıntılarını nötralize eder

Kullanım Alanı ve Amacı
Dercleaner NF, yıkama makinelerinin termal ve kemotermal prosesinde alkali
temizlik sonrası nötralizasyon işleminde kullanılır. Organik asit içerir. Hastaneler ve
tıbbi kurumlardaki cerrahi aletlerin, bükülemez endoskopların, MIC cihazlarının,
anestezi aletlerinin alkali temizlenmesinden sonra, geriye kalan alkali artıkların
nötralizasyonu (40-60°C) ve kireç kalıntılarının uzaklaştırılması için kullanılır. Ayrıca
aletler üzerindeki pas, kireç ve tortuları çözerek yenilenmesini sağlar. Temizlik işlemi
sırasında, albüminler, organik bazlar, karbonatlar ve hidroksitler çözülür. Cam, seramik,
plastik, elastomer, kauçuk ve paslanmaz çelik malzemeyle uyumludur. pH değeri 1-3

Kullanım Şekli
Tüm yıkayıcı ve dezenfektörlerde kullanıma uygundur. Farklı su sertliklerinde
etkilidir. Kirlilik oranı ve su kalitesine bağlı %0,1-%0,3 (1-3 ml/L) oranında otomatik
sulandırılarak kullanılır. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyesine uyunuz.
1 birim Dercleaner A kullanıldıgında, ½ birim Dercleaner NF kullanılır.

Kimyasal İçerik
Fosforik asit, Antikorozif maddeler, Deiyonize su.

Ambalaj

3x5L

DERCLEANER NS
•
•
•
•

Konsantre
Yüksek performanslı deterjan
Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
Alkali kalıntılarını nötralize eder

Kullanım Alanı ve Amacı
Dercleaner NS, yıkama makinelerinin termal ve kemotermal prosesinde alkali
temizlik sonrası nötralizasyon işleminde kullanılır. Organik asit içerir. Hastaneler ve
tıbbi kurumlardaki cerrahi aletlerin, bükülemez endoskopların, MIC cihazlarının,
anestezi aletlerinin alkali temizlenmesinden sonra, geriye kalan alkali artıkların
nötralizasyonu (40-60°C) ve kireç kalıntılarının uzaklaştırılması için kullanılır. Ayrıca
aletler üzerindeki pas,kireç ve tortuları çözerek yenilenmesini sağlar. Temizlik işlemi
sırasında, albüminler, organik bazlar, karbonatlar ve hidroksitler çözülür. Cam, seramik,
plastik, elastomer, kauçuk ve paslanmaz çelik malzemeyle uyumludur. pH değeri 1-3

Kullanım Şekli
Tüm yıkayıcı ve dezenfektörlerde kullanıma uygundur. Farklı su sertliklerinde etkilidir.
Kirlilik oranına ve su kalitesine bağlı olarak, %0,1-%0,3 (1-3 ml/L) oranında otomatik
sulandırılarak kullanılır. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyesine uyunuz.
1 birim Dercleaner A kullanıldıgında, ½ birim Dercleaner NS kullanılır.

Kimyasal İçerik
Sitrik asit, Noniyonik maddeler, Antikorozif maddeler, Deiyonize su

Ambalaj

3x5L

DERDEVICE PAS VE
KOROZYON GİDERİCİ
•
•
•
•

Konsantre
Yüksek performanslı deterjan
Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
Alkali kalıntılarını nötralize eder

Kullanım Alanı ve Amacı
Derdevice Pas ve Korozyon Giderici; tıbbi aletler üzerindeki leke, korozyon ve pası
giderir. Cerrahi, anestezi, laboratuvar malzemeleri, diş hekimliği gibi bir çok alanda
kullanılabilir. Ulltrasonik yıkama makineleri ve manuel yıkamada kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli
Derdevice Pas ve Korozyon Giderici; temizlenecek yüzeyin pas durumuna gōre %0,1;
%0,5; %1,0; %2,0; %3,0, %5 ve %10 oranlarda seyreltilerek kullanılır. Uygun oranda
seyreltilen ürün bir kaba doldurulur, paslı aletler tüm yüzeyi solüsyonla temas edecek
şekilde kaba daldırılır minimum 5 maksimum 10 dakika beklenir, çıkmayan pas ve
kirler orta sertlikteki bir fırça ile fırçalanır. Etki süresi kadar beklendikten sonra aletler
solüsyondan çıkarılır, bol su ile durulanır. Ultrasonik cihazlarda etki süresi 5 dakikadır.
Soğuk ve sıcak su ile kullanıma uygundur. Hazırlanan solüsyonun kullanım süresi 24
saattir. Fakat solüsyonun gōrüntüsünde kirlilik artışı olursa 24 saatten ōnce değiştiriniz.

Kimyasal İçerik
Fosforik asit, Noniyonik sürfaktanlar ve Koruyucular

Ambalaj

4x5L – 12x1L
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El ve Cilt Antiseptikleri

DERHAND PLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanıma hazır
Etanol bazlı
Hoş kokulu
Renksiz
Sık sık kullanım için uygun
30 saniye de etkili
Hassas cilt tipleri için uygundur
Hipoallerjenik
Cildin nemini korur
El hijyeni en son standartlara uygundur

Kullanım Alanı ve Amacı
Derhand Plus, hijyenik ve cerrahi el antisepsisi için kliniklerde, muayenehanelerde
ve dental alanlarda kullanılır. Derhand Plus, alkol bazlı yapısı nedeniyle ellerdeki
kontaminant bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların en etkili ve hızlı biçimde
antisepsisini sağlar. Cilt yumuşatıcı ve koruyucu etkilidir. Kullanıma hazır, sıvı formdadır.

Kullanım Şekli
Derhand Plus, hijyenik el antisepsisi için en az 3ml ele püskürtülür/sürülür ve
EN 1500 standardına göre, 30 sn eller ovulur. Cerrahi el antisepsisinde ise en az 5ml
ele püskürtülür/sürülür ve EN 12791 standardına göre, 3 dakika eller ovulur. Kuru ele
uygulayınız.

Etki süresi

Kimyasal İçerik
%70 Etil alkol, %5 Izopropil alkol, %0,1 Benzalkonyum klorür, Gliserin, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L – 12x1L – 56x100ml – 36x250ml – 18x500ml

DERHAND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanıma hazır
Propanol bazlı
Hoş kokulu
Renksiz
Sık sık kullanım için uygun
30 saniye de etkili
Hassas cilt tipleri için uygundur
Hipoallerjenik
Cildin nemini korur
El hijyeni en son standartlara uygundur

Kullanım Alanı ve Amacı
Derhand, hijyenik ve cerrahi el antisepsisi için kliniklerde, muayenehanelerde ve
dental alanlarda kullanılır. Derhand, alkol bazlı yapısı nedeniyle ellerdeki kontaminant
bakterilerin ve diger mikroorganizmaların en etkili ve hızlı biçimde antisepsisini sağlar.
Cilt yumuşatıcı ve koruyucu etkilidir. Kullanıma hazır, sıvı formdadır.

Kullanım Şekli
Derhand, hijyenik el antisepsisi için en az 3ml ele püskürtülür/sürülür ve EN 1500
standardına göre, 30 sn eller ovulur. Cerrahi el antisepsisinde ise en az 5ml ele
püskürtülür/sürülür ve EN 12791 standardına göre, 3 dk eller ovulur.

Kimyasal İçerik

Etki süresi

%70 Izopropil alkol, %0,1 Bütan(1-3)diol, Gliserin, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi
Bakterisid, Virüsid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L – 12x1L – 56x100ml – 36x250ml – 18x500ml
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El ve Cilt Antiseptikleri

EL ANTİSEPSİSİ İŞLEMİ - EN 1500
Yeterli miktarda el antiseptiği
avucunuzun içine alın, ardından
diğer elinizin avuç kısmını
antiseptik aldığınız elinizin avuç
kısmıyla ovuşturun.

1

Sağ elinizin avuç kısmını sol elinizin
üst kısmına koyun ve ovuşturun,
ardından sol elinizin avuç kısmını
sağ elinizin üst kısmına koyun ve
ovuşturun.

2
Avuçlarınızı üst üste koyun
ve parmak aralarınızı karşılıklı
olarak ovuşturun.

3

Ellerinizi parmaklarınızın içine
gelecek şekilde tutun, sıkıp
gevşetin.

4
Sağ baş parmağınızı sol elinizle
tutun ve dairesel hareketlerle
ovalayın, aynı şekilde sağ
elinizle sol baş parmağınızı
ovalayın.

5

Sol elin parmaklarını sağ elin
avuç içinde ovalayın, ardından aynı
işlemi sol el için uygulayın.

6

Hijyenik Bir El Antisepsisi İçin;
• Ellerinizde yüzük ve saat olmamalı, tırnaklarınız kısa olmalı.
• El antiseptiğinden yaklaşık 3-5 ml ( 3-5 doz ) kuru avuç içine alınız.
• Uygulama boyunca eller ıslak olmalı, eğer gerekiyorsa antiseptik ilavesi yapınız.
• Her bir adımdaki hareketi sonraki adıma geçmeden 5 kez tekrarlayınız.
• Hijyenik bir el antisepsisi en az 30 saniye sonunda gerçekleşir.

30 sn

CERRAHİ EL ANTİSEPSİSİ İŞLEMİ - EN 12791
Elinize 1dk. süresince standart
el yıkama prosedürlerine uygun
olarak bir deterjanla yıkayınız.

1

Ellerinizi atılabilir / steril bir havlu
ile kurulayınız.

2
Dispenser kolunu dirseğiniz ile
yönlendirerek avucunuza
antiseptiği alınız.

3

5

Dirseklerinizi içine alacak şekilde
ellerinizi 3-5 dk. süresince
ovalayarak dezenfekte ediniz.

4
Ellerinizi dezenfekte edecek şekilde
işleme devam ediniz. Uygulama
süresince ellerinizi ıslak tutunuz.
Elleriniz tamamen kuruyana kadar
standart el ovalama prosedürünü
takip ederek işleme devam ediniz

Dezenfeksiyon işleminden sonra
ellerinizi kurulamayınız.

UYARI
6

Elleriniz kuruduktan
sonra eldiven giyiniz.
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