
Teavet töötlemise kohta seoses töövoo ja standardse töökorraga (STK) saab meie veebilehelt www.alpro-medical.de, 
e-maili teel aadressil info@alpro-medical.de või telefonitsi numbril +49 7725 9392-0.

Kasutusjuhend 
BIB forte eco
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3. Sihtgrupp

See kasutusjuhend on ette nähtud kõikidele meditsiini- ja hambaraviasutuste kasuta-
jatele (arstid, hambaarstid ning meditsiiniseadmete eest vastutavad spetsialistid ja hü-
gieenispetsialistid).

4. Kasutusotstarve – Mõeldud kasutamiseks

Vedelkontsentraat meditsiini- ja hambaraviinstrumendid, pöörlevate täppisinstrumentide 
ja endoskoopide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Toode ei sisalda aldehüüde, fe-
noole ega kvarternaarseid ammooniumühendeid.

Kasutage enne (aegumiskuupäev) AAAA-KK

Partii number XXXXXX

Konsulteerige elektroonilise kasutusjuhendiga (vt linki või QR-koodi)

CE-märgis koos teavitatud asutusega (0123) klass IIa, IIb või III
meditsiiniseadmetele

EMÜ tähis valmis pakkidele

Tellimuse number

Käsiinstrumentide ja pöörlevate instrumentide desinfektsioonivahendid

(kasutatav) sukelvannis

(kasutatav) ultraheliseadmes

Tootja: ettevõte ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen

Ettevõtte ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen logo 

1. Kasutusjuhised

Järgige tähelepanelikult alltoodud juhiseid, et tagada töö sujuvus, tõhusus ja ohutus.

2.  Tootekirjelduses, siltidel ja kasutusjuhistes kasutatud sümbolid
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Desinfitseerimine – pärast eelpuhastust 
5.1 Kallake alusele kontsentraati (vt tabelist) ja seejärel täitke veega (järgige täpset  
 kogust)
 (nt 0,5%  =̂    5 ml/995 ml külma kraanivett = 60 min
           2%  =̂    20 ml/980 ml külma kraanivett = 30 min)
5.2 Kastke eelpuhastatud instrumendid täielikult ja ilma mullideta lahusesse
5.3 Järgige näidatud kontaktaega soovitud toime alusel (vt tabel)

*tavaline kontaktaeg

2%  =̂    20 ml
980 ml5. Taotlus

Desinfitseerimisel märkus:
•  Kandke kaitsekindaid, vett mitteläbilaskvat põlle ja kaitseprille!
• Märgistage alus kasutusvalmis lahuse ettevalmistamise kuupäevaga
 (pikemaks kasutusperioodiks).
• Kasutusvalmis lahuse säilivusaeg: kasutamata = 30 päeva; kasutamisel lõplikuks   
 desinfitseerimiseks = 7 päeva
• Kasutusiga: üldiselt kehtib 7-päevane kasutusiga, kui lahust kasutada üksnes 
 eelnevalt puhastatud instrumentide desinfitseerimiseks. Kui lahust kasutada 
 puhastamiseks ja/või saaste on silmaga nähtav, tuleb see iga tööpäev välja 
 vahetada.

Kasutage enne (aegumiskuupäev) AAAA-KK

Partii number XXXXXX

Konsulteerige elektroonilise kasutusjuhendiga (vt linki või QR-koodi)

CE-märgis koos teavitatud asutusega (0123) klass IIa, IIb või III
meditsiiniseadmetele

EMÜ tähis valmis pakkidele

Tellimuse number

Käsiinstrumentide ja pöörlevate instrumentide desinfektsioonivahendid

(kasutatav) sukelvannis

(kasutatav) ultraheliseadmes

Tootja: ettevõte ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen

Ettevõtte ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen logo 

 Toime Kontsentratsioon/% Aeg/minutid
  
Määrdunud bakteritsiidne 
tingimused * (EN 13727, EN 14561)
sukelvannis
 fungitsiidne  
 (EN 13624, EN 14562)
 
 tuberkulotsiidne  
 (EN 14563)

Puhtad virutsiidi   
tingimused * (RKI/DVV) ümbrisega viiruste vastu, nt. HBV, 
 HCV, HIV, gripp ja koroonaviirused 
ultraheli-
vannis tuberkulotsiidne (EN 14563)  

Määrdunud virutsiidi eelpuhastades 
tingimused AlproZyme‘iga 0,5 % (EN 16777)
30 °C ümbriseta adeno-, noro- ja parvoviiruste ning 
 ümbrisega viiruste vastu, nt. HBV, HCV, HIV, gripp 
 ja koroonaviirused

0,5 5

3,0 5

 

2,0  15

1,0 10

2,0 5

0,5 60
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6. Tellimisteave
     BIB forte eco

VIIDE Kirjeldus

3741 1  L dosaatorpudel

3742 5 L kanister

Tarvikud

VIIDE Kirjeldus

4018 Plastikust sukelalus (4 L)
taastöötlevaks desinfitseerimiseks 
kuni 60 °C juures

Edasine töötlus

5.4 Loputage instrumendid veega (nt. deioniseeritud, demineraliseeritud/ joogivesi). 
 Püsiva määrdumise korral puhastage vajadusel plastharjaga ja korrake 
 desinfitseerimise etappe 5.2./5.3.
5.5 Kuivatage sobiva mittekootud lapiga või kuiva õhuga.
5.6 Kontrollige terviklikkust.
5.7 Jätkake sõltuvalt riskihinnangust instrumentide töötlemist (järgige standardset   
 töökorda) mähitult või mähkimata, kasutades sobivat termilist meetodit 
 (kinnitatud pesur-desinfitseerija/aurusteriliseerija)
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7. Ohud ja ettevaatusabinõud

Ettevaatust. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket 
nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval 
kokkupuutel, allaneelamisel. Väga mürgine veeorganismidele. Mürgine veeorganismi-
dele, pikaajaline toime. Sisaldab piperasiini. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. 
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest 
süüteallikatest. Mitte suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/
kaitsemaski. 
ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. 
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad 
seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. 
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 
Eemaldada kontakt-läätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Lo-
putada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
Mitte segada hapete, aldehüüdi sisaldavate toodete või muude puhastus- ja desinfits-
eerimisvahenditega!

8. Keskkond ja kasutusest kõrvaldamine

0,5% kasutusvalmis lahus on ökoloogiliselt kahjutu.
Kõrge kontsentratsiooniga lahused saab väga lahjendatud kujul kõrvaldada reovette. 
Kasutamata toode ja toote jäägid tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena nii direktiivi 
2008/98/EÜ alusel jäätmete kohta kui ka riiklike ja kohalike määruste järgi. Võimalu-
sel jätke toode algsesse anumasse.
Ärge segage teiste jäätmematerjalidega. Tootega saastunud pakendit loetakse
ohtlikuks jäätmeks ja see tuleb vastavalt kõrvaldada.
Sisalduvad pindaktiivsed ained on OECD järgi biolagunevad

9. Vahejuhtumitest teatamine

Teatage kõikidest tõsistest vahejuhtumitest, mis tootega seoses võivad aset leida, järg-
mistele asutustele:

ALPRO MEDICAL GMBH
E-maili: quality@alpro-medical.de
Telefoni: +49 7725 9392-0

ja riiklik asutus



ALPRO MEDICAL GMBH

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

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

Teavet taastöötlemise kohta seoses töötlemise etappide ja kõikide kehtivate stan-
dardsete töökordade, ohutuskaartide, kasutusjuhenditega jne leiate meie veebilehelt: 
www.alpro-medical.de

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust aadressil www.alpro-medical.de
või telefonitsi numbril +49 7725 9392-0.
Samuti võite telefoni või e-maili teel ühendust võtta meie müügiesindajaga.
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