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Gebruiksaanwijzing
BC-San 100  

Instructies voor de voorbereiding met betrekking tot de te zetten stappen en standaardwerkinstructies (SWU) vindt u op onze
website: www.alpro-medical.de of kunnen per mail: info@alpro-medical.de

of telefonisch: +49 7725 9392-0 worden aangevraagd.
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1.  Gebruikersinstructies
Om storingsvrij, economisch en veilig te kunnen werken, dienen de volgende instruc-
ties in acht genomen te worden.

2. Gebruikte symbolen op de productinformatie, etiketten en 
    gebruiksinformatie

Te gebruiken tot (houdbaarheidsdatum) JJJJ-MM

Chargecode XXXXXX (6 tekens)

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

EEG-symbool voor kant-en-klare verpakkingen

CE-symbool met aangemelde instantie (0123) voor een me-
disch product van klasse II

Artikelnummer

Veiligheidsgerelateerde informatie

Fabrikant, ALPRO MEDICAL GmbH, St. Georgen 
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3. Doelgroep
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor alle gebruikers (artsen, tandartsen en het 
voor de voorbereiding van medische producten verantwoordelijke vakpersoneel alsook 
medewerkers verantwoordelijk voor de hygiëne) in artsen- en tandartsenpraktijken.
         Toepassing alleen door medisch vakpersoneel.

4. Functionele specificaties – Correct gebruik
BC-San 100
Vloeibaar concentraat voor de virucidale einddesinfectie van oppervlakken van 
medische producten zoals glasvezels, polymerisatielampen, koppen van intraorale 
camera’s/scanners en voor de desinfectie/voorbereiding van dispensers met doeken 
en drukflessen (1 - 1,5 l) van onafhankelijke bedrijfswatervoorzieningssystemen zo-
als bijv. het ALPRO-BCS (BottleCareSystem).
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5. Virucidale einddesinfectie van oppervlakken van medische 
    producten
5.1. Voorbehandeling
Zichtbaar grove vervuilingen met een celstofdoekje verwijderen.

5.2. Reiniging en predesinfectie
Het oppervlak van het medische product met 
een TB-effectief desinfecterend doekje, bijv. 
met PlastiSept eco Wipes of MinutenWipes, 
afnemen en gedurende de aangegeven in-
werktijd laten inwerken.

5.3. Voorbereiding voor virucidale einddes-
infectie
De met BC-San 100 te desinfecteren instru-
mentgedeelten (zo mogelijk) losmaken van 
de ‘basis’.

Een geschikt celstofdoekje bevochtigen met 
BC-San 100.

5.4. Virucidale einddesinfectie
De te desinfecteren instrumentgedeelten 
grondig afnemen met een in BC-San 100 ge-
drenkt celstofdoekje en minimaal 5 minuten 
laten inwerken.
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Produktname|Product name: 
MinutenSpray-classic

Charge|Batch:
123456

Konzentration|Dilution:              % Einwirkzeit|Contact time:

Gebrauchsfertiges Präparat|
Ready for use solution: min.
Geöffnet/Angesetzt am|
Opened/prepared on:

Nach Öffnen/Ansetzen 
28 Tage haltbar - bis|
After opening /preparation 
usable for 28 days - until:

von Mitarbeiter|
by employee:

Enthält Desinfektionslösung|
Contains disinfection solution

Nach Tuchentnahme wieder verschließen!|
Reclose after use!

ALPRO MEDICAL GMBH

2

01.01.2016
Max  
Mustermann

29.01.2016

X

6. Voorbereiden van doekdispensers

6.1. Voorbereiding
Open de doekdispenser en gooi de resterende desinfectiedoekjes en -oplossing na de 
vervaldatum weg.

6.2. Reiniging en desinfectie
Binnenkant van de geopende dispenser inclu-
sief het deksel met scheurster en klep met een 
geschikt in BC-San 100 gedrenkt doekje af-/
uitnemen.

6.3. Drogen
Houder en deksel 10 minuten geopend
laten drogen

6.4. Vullen 
Nieuwe navulverpakkingen in de voorbereide 
dispenser plaatsen en de zakjes op de gemar-
keerde lijn openknippen.

 Opmerking: (Zie voor verdere stappen de gebru-
iksaanwijzing, bijv. van MaxWipes reel).

6.5. Informatiesticker ‘LOT en houdbaarheids-
datum‘. 
Aanbrengen van ingevulde informatiesticker 
‘LOT en houdbaarheidsdatum“
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7. Voorbereiding van waterflessen/-reservoirs  
        
7.1. Reiniging en desinfectie van de flessenhouder 
De in gebruik zijnde waterfles uit de flessenhouder nemen. De flessenhouder en de 
opwaartse buis (zie foto‘s) moeten in principe dagelijks na sluitingstijd (met bijv. Mi-
nutenWipes of met een geschikte in onverdunde Bc-San 100 gedrenkte celstofdoek) 
grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd.
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Let op: Tijdens de desinfectie van de waterflessen van het BCS-systeem mag de BCS-fles niet 
onder druk worden gezet. 
•  Na de inwerkingstijd resp. vóór de heringebruikname van het watertoevoersysteem moet de oplossing
       met BC-San 100 door de afvoer van de wasbak weggespoeld worden.
•    Daarna dient de waterfles grondig gespoeld te worden met water.

7.2. Reiniging en desinfectie van de waterflessen 
Voor de voorbereiding van de binnenkant (bijv. van de BCS-flessen) moet de inhoud 
BC-San 100 in de geleegde waterflessen/-reservoirs worden gegoten (zie foto‘s). 
Daarna moeten de waterflessen tot aan de schroefdraad (schroefdop/snelsluiting) 
met drinkwater worden gevuld.

7.3. Inwerktijden
De oplossing in de waterfles minstens 6 uur (bijv. ‚s nachts)
laten inwerken.
Tijdens de desinfectie de gevulde waterfles afgesloten in de voorbereidingskamer bewa-
ren of zoals u gewend bent bevestigen aan de houder van het watertoevoersysteem.
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8. Basis werkzame stof:
Natriumhypochlorietoplossing met 1-2 % actief chloor.

9. Werking:
• sporicide (prEN 17126, bacillus subtilis) binnen 10 minuten
• virucide (EN 16777, parvovirussen) binnen 5 minuten

    Testcriteria: lage belasting, kamertemperatuur

10. Bestelgegevens
       BC-San 100

REF Bezeichnung

3199 12 x 100 ml  fles in kartonnen doos  
incl. Gebruiksaanwijzing
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11. Gevaar- en veiligheidsaanwijzingen
Let op: Veroorzaakt huidirritaties. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor 
waterorganismen, met langdurige effect. Beschermhandschoenen/oogbescher-
ming/gezichtsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten lang behoedzaam met water spoelen. 
Eventuele contactlenzen zo mogelijk eerst verwijderen. Verder spoelen.
BIJ AANHOUDENDE OOGIRRITATIE: Arts raadplegen/medische hulp inschakelen.

Niet geschikt voor onvermengde metalen.
Ontwikkelt bij aanraking met zuur giftige gassen. Beschermen tegen hitte en directe zon-
nestraling.

12. Verwijderingsinstructies
De gebruikte oplossing kan sterk verdund via het riool afgevoerd worden. Het onverdun-
de product resp. de productresten dien met inachtneming van de verwijderingsrichtlijn 
2008/98/EG en nationale en regionale voorschriften als gevaarlijk afval afgevoerd te 
worden. Het onverdunde product niet met het afvalwater wegspoelen. Het product zo 
mogelijk in de originele houder laten zitten. Niet mengen met ander afval. Door het 
product verontreinigde verpakkingen gelden als gevaarlijk afval en dienen dienovere-
enkomstig afgevoerd te worden.

13. Melden van incidenten
Alle met betrekking tot het product optredende incidenten melden bij:

ALPRO MEDICAL GMBH
E-Mail: info@alpro-medical.de
Tel.: +49 7725 9392-0

en de verantwoordelijke instantie voor 
Duitsland:
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) 
www.bfarm.de
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ALPRO MEDICAL GMBH

ALPRO MEDICAL GMBH • Germany
78112 St. Georgen • Mooswiesenstr. 9

www.alpro-medical.de • T +49  7725  9392-0

Maak gebruik van onze ALPRO-informatie- en actualisatieservice. Eenmaal aangemeld 
ontvangt u automatisch alle actuele informatie, procedureaanwijzingen, veiligheidsgege-
vensbladen enz.

Meld u aan op www.alpro-medical.de of telefonisch via +49 7725 9392-0

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Neem contact op met een van onze 
vertegenwoordigers of stuur ons een e-mail.


