
Fișa Tehnică 

Medalkan 
HYGIENE & DISINFECTION 

NOSOPROTECT®

■ Foarte economic: 0,25 - 1% diluție

■ Îndepărtează eficient reziduurile organice

■ Folosit în băi de imersie sau în băi cu ultrasunete

■ Previne coroziunea și decolorarea instrumentului

■ Complet compatibil chiar și cu cele mai sensibile materiale

■ Bactericid, fungicid, tuberculocid, micobactericid

■ Virucidale (VHB, HIV, VHC, Herpes, Vaccinia, BVDV, 
Influenza, Ebola, Coronavirus ...)

Impachetare 

Proprietăți dezinfectante 

SPECTRUM DE ACTIVITATE STANDARD TULPINI TIMPUL DE REACTIE 

BACTERICID 
(Condiții murdare) 

EN 13727 
Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus hirae 

0.25% - 5 Min. 

FUNGICID 
(Condiții murdare) 

EN 13624 Candida Albicans 0.25% - 5 Min. 

VIRUCID 
(Condiții murdare) 

DVV(1)/RKI(2) 

2014 

BVDV, Vaccinia, HBV, 
HIV, HCV, Ebola, Herpes, 
Influenza H1N1, H5N1, 
Coronavirus 

1% - 15 Min. 
0.75% - 30 Min. 

TUBERCULOCID 
(Condiții murdare) 

EN 14348 Mycobacterium Terrae 
(Surrogate M. tuberculosis) 

2% - 15 Min. 1% - 60 

Min. 

MYCOBACTERICID 
(Condiții murdare) 

EN 14348 Mycobacterium Terrae 
Mycobacterium Avium 

1% - 60 Min. 

 
1) DVV: Asociația Germană pentru Controlul Bolilor Virusului
2) RKI: Institutul Robert Koch - Autoritatea Federală Germană de Sănătate

Certificări 

■ Marcajul CE în conformitate cu Directiva dispozitivelor

medicale (Directiva 93/42 / CEE)

■ Dispozitiv medical clasa IIb

■ Recipient de 5 litri (Ref. 20012)
■ Pompă de dozare pentru 5 litri (Ref. 20023)

Proprietăți fizice 

■ Aspect:
■ Densitate:
■ pH:
■ pH (1%):
■ Miros:
■ Depozitare:
■ Stabilitate:
■ Biodegradabilitate:

Instrucțiuni de folosire 

Transparent - soluție albastră 
0.99 g/cm3 la 20oC  
12.0-12.8 la 20oC 
9.5-10.5 la 20oC 
Neutru 
5oC - 35oC 
3 Ani 
Conform OCDE 301D 

Se diluează 20 ml de NOSOPROTECT® în 2 litri de apă rece 
(diluție de 1%). Se agită ușor. Deschideți toate instrumentele cu 
îmbinări. Scufundați-le în soluție. Asigurați-vă că sunt complet 
acoperite și lăsați-le să se înmoaie timp de contact în funcție de 
rezultatul dorit (a se vedea tabelul). Clătiți cu atenție 
instrumentele cu apă curentă și ștergeți-le cu o cârpă curată. 

După utilizare, păstrați soluția acoperită. 
Schimbați soluția la fiecare 15 zile sau când devine foarte 
murdară. NOSOPROTECT® a fost testat și este potrivit pentru 
imersare pe termen lung a instrumentelor chirurgicale de până 
la 72 de ore. Nu amestecați cu alți dezinfectanți. 
Ambalajul trebuie închis bine după utilizare. 
Depozitați produsul între + 5 ° C și + 35 ° C. 

NOSOPROTECT® este o soluție concentrată performantă 
pentru  curățarea  și  dezinfectarea  instrumentelor 
termorezistente, cât și a celor sensibile la căldură.

Este recomandat pentru toate instrumentele chirurgicale 
(scalpele,  burghie,  chiuretele,  forcepuri,  foarfeca,  etc.), 
precum și instrumentele de examinare medicală (oglinzi, 
pensete, etc.) Elimina eficient reziduurile organice
și previne coroziunea și decolorarea instrumentarului.

NOSOPROTECT® nu conține fenoli, aldehide, clor sau 
EDTA. 

Proprietăți 

Dezinfectant, de concentrație înaltă, cu proprietăți micobactericide,
pentru instrumentarul medical și chirurgical
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NOSOPROTECT®

Baie cu ultrasunete 

NOSOPROTECT poate fi utilizat în toate băile cu ultrasunete obișnuite 

Compatibilitate 

NOSOPROTECT®  este  compatibil  cu  majoritatea  materialelor  

precum oțel inoxidabil, aluminiu, sticlă, ceramică, plastic dur, ebonit, etc. 

NOSOPROTECT® nu este compatibil cu dezinfectarea dezinfectanții 

care conțin aldehide.

Compoziţie 

N- (3-aminopropil) -N-dodecilpropano-1,3-diamina, clorură de didecil-

dimetil amoniu, tensioactivi neionici <5%, alcool izopropilic, inhibitor de 

coroziune, agent anti-spumare, excipienți.

Dezinfectant, de concentrație înaltă, cu proprietăți micobactericide,
pentru instrumentarul medical și chirurgical




