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Aldasan ® 2000/
Aldosan ® -2000CH
Дезинфекциращ и почистващ концентрат за
повърхности, инвентар, инструменти и
медицински продукти.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
ПОВЪРХНОСТИ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
ИНСТРУМЕНТИ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Моля, прочете внимателно!

Aldasan ® 2000/Aldosan ® -2000CH 
Концентрат
За търговска/индустриална употреба.

СЪСТАВ:
100 g разтвор съдържат:
9,8 g Formaldehyde, 9,9 g Glutaral, Sodium alkyl ether sulphate,
Isotridecanol (ethoxylated)

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
•  Срещу бактериални (вкл. TBC), вирусни и кожни гъбични

инфекции; за дезинфекция и почистване на повърхности
(включително и медицински изделия), инвентар и
инструменти по време на работа; за текстил (например
мопове, почистващи кърпи и други).

•
 
Почистване на болнични/инфекциозни отделения

•
  
Почистване и дезинфекция на подове и предмети, замърсени
с гъбички (постелки за баня, обувки, чорапи и други) 

•  Дезинфекция и хигиенна поддръжка на всички санитарни
помещения

•  Подходящ за използване и при ултразвукови вани.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ/ДОЗИРОВКА:
Aldasan® 2000/Aldosan® -2000CH е течен концентрат, при
който желаният разтвор за работа се постига чрез добавяне на
вода (тя трябва да бъде със стайна температура).
Важно: Винаги добавяйте първо вода и след това добавете
Aldasan® 2000/Aldosan® -2000CH. Работният разтвор трябва
да бъде винаги приготвен на момента (според директива
относно болничната хигиена и дезинфекция на RKI). Работни
разтвори, приготвени за предмети без органично замърсяване
(дезинфекция на почистени инструменти), са ефективни
най-малко 14 дни.

Дезинфекция според метода на VAN 2015 с механични
средства, ниско органично замърсяване

бактерицид, левуроцид, фунгицид 1,00 % – 15 мин

0,75 % – 30 мин

0,50 % –  1 час

0,25 % –  4 часа

Дезинфекция според метода на VAN 2015 с механични
средства, значително органично замърсяване

бактерицид, левуроцид, фунгицид 2,00 % – 30 мин

 1,00 % –  1 час

микобактерицид 3,00 % – 30 мин

2,00 % –  1 час

Действие според изпитването на DVV/RKI

ограничени вируси (включително HIV, HBV, HCV),
съгласно препоръката на RKI 2017
 0,50 % – 15 мин

Аденовирус* 1,00 % –  5 мин

Паповавирус/Полиомавирус/SV40* 0,50 % –  1 час

Полиовирус* 2,00 % – 15 мин

За борба с епидемиите, съгласно § 18 Закон за защита
от инфекции lfSG

Дезинфекция на повърхности 4,00 % –  4 часа

EURO-норми (ниско и значително органично замърсяване)

EN 14476 (MNV) 1,00 % –  1 час

2,00 % – 15 мин

* DVV 2015 (Susp. Test)

Важно! 
Работният разтвор на дезинфектанта трябва да бъде
така приложен, че да покрие всички предмети, повърхности
и инструменти. Съдът, в който се дезинфекцира, трябва да 
бъде затворен с капак. След дезинфекция/почистване,
инструментите да се измият с чиста вода. За Ендоскопи,
да се измие със стерилизирана вода.

Работния разтвор трябва да бъде винаги приготвен на момента
(според директива относно болничната хигиена и дезинфекция
на RKI). Работни разтвори. приготвени за предмети без
органично замърсяване (дезинфекция на почистени
инструменти). са ефективни най-малко 14 дни.
Срок на годност на незамърсен работен разтвор при правилно
съхранение (на хладно и сухо място) в чисти, плътно затворени
съдове: 14 дни.

 
Lysoform ∙ Хигиена със система

Концентрация

Система за дозиране
(при 8 литра вода)

 
0,25% 0,5% 1,0%

Дозираща помпа
(1 натискане 20 ml)

1 натискане
около 20 ml

2 натискания
около 20 ml

4 натискания
около 20 ml

Lysoform-приставка за дозиране 
DH 91 – механична

еднократна настройка до
желаната концентрация

Важно: Винаги добавяйте първо вода и тогава добавете
Aldasan® 2000/Aldosan® -2000CH.  Количеството вода се
пресмята като от желаното количество на готов работен
разтвор се премахне количеството на дезинфекциращ разтвор. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ:
•  Да се съхранява на сухо, проветриво и хладно, но защитено

от замръзване място. Да се съхранява на недостъпно за деца
място.

•
  
При работа с продукта в неразредено състояние, да се носи
подходящо предпазно облекло, предпазни ръкавици и
предпазни очила

•  Използвайте само в добре проветриви помещения
•  Да не се използва  след изтичане срока на годност
•  Срок на годност на неизползван (незамърсен) разтвор:

14 дена*
•
  
Проветрявайте след използване като средство за
дезинфекция на повърхности или в затворени съдове
(за дезинфекция на инструменти).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Бактерицид, туберколоцид, микобактерицид и вируцид.
•  Действащ широкоспектърно, щадящ повърхността на

материала, инвентара, тъканите/платовете и инструментите
дезинфектант. 

• Почиства активно без добавяне на допълнителни почистващи
препарати, дори при замърсявания с органичен характер като
мазнини, протеини, серум.

•  Свеж аромат
•  Устойчив на варовита вода
•  Биоразградим

*  Времето, в което се запазва доказаното действие на
дезинфектанта, когато е бил приготвен съгласно
препоръчителната концентрация на производителя и след
това оставен затворен и неизползван.



СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ/УКАЗАНИЯ:
a)  Несъвместимости: 

Смесването с обикновени почистващи препарати може да
намали или ограничи напълно дезинфектиращото действие
на Aldasan® 2000/Aldosan® -2000CH

b)  Противодействие в случай на неправилна употреба: 
Ако в случай на неправилна употреба, препаратът
Aldasan® 2000/Aldosan® -2000CH влезе в контакт с
лигавиците (очи, гърло, стомах и др.), незабавно потърсете
лекар. Като спешна мярка при подобни дразнения, се
препоръчва разреждането на препарата.  При поглъщане,
пийте много вода. При контакт с други части от тялото,
незабавно изплакнете обилно с вода.

c)  Други:
Предмети и  повърхности, които влизат в контакт с храна,
след приключване на дезинфекцията, трябва да се изплакват
с чиста (питейна) вода.

d)  Използвайте Aldasan® 2000/Aldosan® -2000CH безопасно.
Преди употреба винаги четете етикета и информацията за
продукта.

 
6 x 1 литър - бутилка    6241
2 x 5 литра - туба    6255

Допълнителни приставки:
Дозираща помпа за 5 литра  3135
(1 натискане ≙ 20 ml)

Lysoform - приставка за дозиране 9174

Сертифициран и наличен в следните опаковки:

Опаковка/Разфасовка Каталожен Номер

Lysoform Bulgaria GmbH

ул. Незабравка 11 Б           София, България
+359 2 873 45 61          + 359  897  894  841
www.lysoform.bg, e-mail: office@lysoform.bg

Ако имате въпроси, се свържете с нас.


