
 

Bechtol Premium Concentrate        EL 
 
Διάλυμα απολύμανσης και καθαρισμού επόμενης γενιάς για χειρουργικά 
όργανα 
 
Ιδιότητες: 
Ιατρικό προϊόν με εξαιρετικές ιδιότητες απολύμανσης και συμβατότητα με 
(χειρουργικά) όργανα. Το Bechtol Premium είναι πολύ αποτελεσματικό κατά 
των βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένου του MRSA) και ζυμομυκητών (EN 
13727/13624). Δοκιμασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της DGHM (Deutsche 
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) από 4/2015 υπό υψηλό οργανικό 
φορτίο με 15 λεπτά σε διάλυμα 2% και 30 λεπτά σε διάλυμα 1%. Εγγυάται την 
ενεργή προστασία έναντι του M. terrae σε 15 λεπτά σε διάλυμα 3% και σε 30 
λεπτά σε διάλυμα 2% υπό υψηλό οργανικό φορτίο (EN 14348). 
Αποτελεσματικό έναντι των σπορίων σε 1%/60 λεπτά και 3%/30 λεπτά (EN 
13704). Αδρανοποιεί τους ιούς HBV/HIV/HCV/Vaccinia/Papova/Adeno/Polio σε 
15 λεπτά σε διάλυμα 3% (EN 14476). Αποτελεσματικό επίσης κατά των ιών 
BVDV, Rota και Noro σε 3%/15 λεπτά υπό υψηλό οργανικό φορτίο (EN 14476). 
Δεν περιέχει αλδεϋδες και φαινόλες. Μη διαβρωτικό. Κατάλληλο για χρήση σε 
συσκευή υπερήχων σε 5 λεπτά σε διάλυμα 3%. Βιοαποικοδομήσιμο. Το δοχείο 
είναι εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ και ανακυκλώσιμο. 
 
Εφαρμογή: 
Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα υπολείμματα άλλων απολυμαντικών 
από το δίσκο οργάνων. Για την παρασκευή ενός διαλύματος εργασίας 1%: 
Βάλτε 990 ml νερό ύδρευσης στο δοχείο και μετά προσθέστε 10 ml 
συμπυκνώματος Bechtol Premium. Όσον αφορά την ποιότητα του νερού, 
πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την επικύρωση του 
χειροκίνητου καθαρισμού και της χειροκίνητης χημικής απολύμανσης ιατρικών 
συσκευών (Federal Health Gazette 10/2012). Συνιστώμενη ποιότητα νερού < 
8.4° dH. 
Το δοχείο 1 λίτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δόση του 
συμπυκνώματος. Τα πολύ λερωμένα όργανα πρέπει πρώτα να καθαρίζονται με 
ζεστό νερό και μια μαλακή, καθαρή βούρτσα. Βάλτε τα χρησιμοποιημένα 
όργανα στο διάλυμα και τοποθετήστε το καπάκι. Εντελώς υγρά. Αποφύγετε το 
σχηματισμό φυσαλίδων. Προσέξτε τους ελάχιστους χρόνους επαφής. Στη 
συνέχεια αφαιρέστε τα, ξεπλύνετε τέσσερις φορές με καθαρό, τρεχούμενο 
νερό και στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί. Πριν τη χρήση σε λουτρό 
υπερήχων: Κάλυμμα του δίσκου οργάνων. Αφαιρέστε το κάλυμμα μόνο μετά 
τον καθαρισμό και την ψύξη. Αντικαθιστάτε το χρησιμοποιημένο διάλυμα 



καθημερινά (κατευθυντήριες οδηγίες RKI). Σε περίπτωση ορατής ρύπανσης 
αλλάξτε αμέσως το διάλυμα. 
Προσέξτε τους περιορισμούς στη χρήση των κατασκευαστών οργάνων. 
Αποστείρωση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες RKI. 
 
Δραστικά συστατικά: 
100 g συμπυκνώματος Bechtol Premium περιέχουν: 
8,0 g χλωριούχο βενζαλκόνιο 
4,0 g δωδεκυλοδιπροπυλενοτριαμίνη 
 
Επικίνδυνα συστατικά: 
Ν-(3-αμινοπροπυλο)-Ν-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, ενώσεις 
τεταρτοταγούς αμμωνίου, 
βενζυλο-C12-18-αλκυλοδιμεθυλο, χλωρίδια, 2,2'-ιμινοδιαιθυλαμίνη, 
τριδεκυλαμίνη, 
διακλαδισμένη και γραμμική 
 
Προφυλάξεις: 
Αυτό είναι ένα ιατρικό προϊόν. Αποφύγετε την εισπνοή 
σκόνης/καπνού/αερίου/σταγονιδίων/ατμών/εκνεφωμάτων. Φοράτε 
προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ρούχα/προστασία ματιών/προστασία 
προσώπου. Πλένετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Αποφύγετε τον σχηματισμό αεροζόλ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή 
με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. 
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ντους. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν 
υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, έναν γιατρό. 
Μην αναπνέετε ατμούς και αεροζόλ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε 
τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Αποθηκεύστε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία και κλειδωμένο. Να 
μην φυλάσσεται μαζί με οξέα. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Να 
φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Κρατήστε το δροσερό. Αποφύγετε το άμεσο 
ηλιακό φως. 
Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Μόνο για επαγγελματική 
χρήση. Να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο μέρος. Προστατέψτε το από τον 



παγετό. Συλλέξτε τυχόν χυμένη ποσότητα. Αναφέρετε τον αριθμό της παρτίδας 
( ), για την αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση οποιουδήποτε 
περιστατικού. Αποσύρετε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Κίνδυνος 
H314 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβη στα μάτια. 
H317 Μπορεί να προκαλέσει μια αλλεργική αντίδραση του δέρματος. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
 
UN 1903 / CL 8 / PG II 
 
ΠΑΡΤΙΔΑ 
δείτε αποτύπωση 
 
Ημερομηνία έκδοσης: 04/2021     

 
UFI-Code: 7Y00-R0CF-A00D-32K7 
                                                                                                                          

                                   
                     Κίνδυνος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Alfred Becht GmbH 
Carl-Zeiss-Str. 16 
D-77656 Offenburg 
www.becht-online.de       SK73A0421RS/EL     

http://www.becht-online.de/

