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ALFASEPT SURFACE – RTU
Dung dịch khử khuẩn bề mặt dùng trong lĩnh vực y tế
GIỚI THIỆU
ALFASEPT SURFACE - RTU là dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt dạng pha sẵn
sử dụng trong lĩnh vực y tế.
ALFASEPT SURFACE - RTU thích hợp để khử khuẩn nhanh các bề mặt, trang thiết
bị trong phòng mổ, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, phòng thay băng, chăm sóc nạn
nhân; các vật dụng trung gian gây nhiễm khuẩn như: giường bệnh, băng ca, xe đẩy nạn
nhân, xe cấp cứu….
TÍNH NĂNG
-

-

Hiệu quả diệt khuẩn nhanh, phổ diệt khuẩn rộng bao gồm các loại vi khuẩn,
nấm….
Hiệu quả sử dụng cao với liều lượng sử dụng là 5-6ml/m2 (bơm xịt định lượng
1,5ml/lần xịt), một chai ALFASEPT SURFACE-RTU thể tích 750ml có thể sử
dụng cho diện tích bề mặt là 150m2, tiết kiệm chi phí cho người sử dụng.
Không chứa aldehyde, an toàn với người sử dụng.
Sản phẩm dễ dàng sử dụng, không cần pha loãng,
Sản phẩm ít bọt, không mùi, không màu.

THÀNH PHẦN:
Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide)
hydrochloride 0,1 % (w/w) , Ethanol 30% (w/w), chất tẩy rửa không ion dạng cồn béo
ethoxyl , Ca2+ và Mg2+ ions chelators.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Phun trực tiếp dung dịch nguyên chất lên các bề mặt cần khử khuẩn bằng bơm phun
cầm tay hay các máy phun áp lực hoặc lau bằng khăn sạch đã thấm ướt dung dịch
nguyên chất. Đảm bảo bề mặt cần khử khuẩn luôn ướt dung dịch chế phẩm trong thời
gian tối thiểu 1 phút. Sau đó, lau khô bề mặt bằng khăn vô khuẩn.
Mang khẩu trang và đồ bảo hộ thích hợp khi sử dụng sản phẩm.
CÁC CHỈ TIÊU LÝ HÓA
Dung dịch đồng nhất trong suốt

Cảm quan:
0

Tỷ trọng ở 20 C:

0,850 – 0,950 g/ml.

Khả năng ăn mòn:

Không gây ăn mòn.

0

Độ pH ở 20 C:

6,00 – 8,00

HIỆU LỰC SINH HỌC
ALFASEPT SURFACE - RTU đã được đánh giá khả năng diệt khuẩn trên các loại vi
khuẩn và nấm như sau:
Địa chỉ:

Lô 8 – CN 18, Khu công nghiệp Khai Quang – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Tel:

0211 3712 107

Email: info@lavitec.vn

Fax: 0211 3712 108
Website: www.lavitec.vn
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Phổ khử khuẩn
1. Vi khuẩn
1.1
Staphylococcus aureus

Thời gian

1.2

Pseudomonas aeruginosa

60 giây

1.3

Shigella flexneri

60 giây

1.4

Bacillus subtilis

60 giây

1.5

Mycobacterium tuberculosis

60 giây

2. Nấm
2.1
Candida albicans

60 giây

60 giây

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN
-

Bảo quản ở nhiệt độ nhỏ hơn 30°C.
Bảo quản nơi thoáng mát, tránh xa nguồn phát lửa, nhiệt.
Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và các hóa chất có tính oxy hóa
mạnh.

HẠN SỬ DỤNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất
CHÚ Ý VỀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG (có thể tham khảo thêm thông tin trong
MSDS của sản phẩm)
-

Sản phẩm chỉ dùng ngoài.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

SỐ ĐĂNG KÝ: VNDP – HC – 103 – 05 – 17
ĐÓNG GÓI
-

Chai 750ml, 1 lít.
Can 4 lít, 5 lít.

Địa chỉ:

Lô 8 – CN 18, Khu công nghiệp Khai Quang – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Tel:

0211 3712 107

Email: info@lavitec.vn

Fax: 0211 3712 108
Website: www.lavitec.vn

