
 

Bechtol S plus              EL 
Έτοιμο προς χρήση διάλυμα 
Το εξαιρετικά αποτελεσματικό διάλυμα απολύμανσης και καθαρισμού για 
περιστρεφόμενα όργανα 
Ιδιότητες: 
Ιατρικό προϊόν με καλά εξισορροπημένο περιεχόμενο δραστικών συστατικών. 
Το Bechtol S plus εξουδετερώνει βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA) 
και είναι μυκητοκτόνο σε 15 λεπτά (EN 13727/EN 13624) υπό υψηλό οργανικό 
φορτίο. Φυματιοκτόνο (M. terrae) σε 30 λεπτά (EN 14348) υπό υψηλό οργανικό 
φορτίο. Σποριοκτόνο σε 30 λεπτά (EN 13704). Αδρανοποιεί τους ιούς 
HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/HPV/SV40/Adeno/Polio σε 15 λεπτά (EN 14476) 
υπό υψηλό οργανικό φορτίο. Αποτελεσματικό κατά των ιών Rota και Noro σε 
15 λεπτά. Κατάλληλο για χρήση σε συσκευή υπερήχων σε 5 λεπτά. Χωρίς 
αλδεϋδες και φαινόλες. 
Ήπιο με τα υλικά. Καμία σταθεροποίηση πρωτεϊνών. Φιλικό προς το περιβάλλον 
και βιοαποικοδομήσιμο. Το δοχείο είναι εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ και 
ανακυκλώσιμο. 
Εφαρμογή: 
Τοποθετήστε τα περιστρεφόμενα όργανα στο λουτρό Bechtol S plus αμέσως 
μετά τη θεραπεία. Τα πολύ λερωμένα όργανα πρέπει πρώτα να καθαρίζονται 
με ζεστό νερό και μια μαλακή βούρτσα. 
Εμβυθίστε πλήρως. Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων. Προσέξτε τους 
ελάχιστους χρόνους επαφής. Οι μεγαλύτεροι χρόνοι έκθεσης, π.χ. όλη τη νύχτα, 
δεν καταστρέφουν τα όργανα. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά τέσσερις φορές με 
καθαρό, τρεχούμενο νερό. Μετά στεγνώστε με ένα καθαρό πανί. Πριν τη χρήση 
στο λουτρό υπερήχων, τοποθετήστε το καπάκι. Αφαιρέστε το καπάκι μόνο μετά 
τον καθαρισμό και την ψύξη. Ανανεώνετε το χρησιμοποιημένο διάλυμα 
καθημερινά (κατευθυντήριες οδηγίες RKI).  
Αντικαταστήστε το αμέσως σε περίπτωση ορατής ρύπανσης / μόλυνσης. Για τον 
καθαρισμό και την απολύμανση χρησιμοποιήστε το Becht Fräsator οπαλίνης, 
REF 630 και 631. Για την αποστείρωση ακολουθήστε τις συστάσεις των 
κατασκευαστών των οργάνων. 
Δραστικά συστατικά: 
100 g Bechtol S plus περιέχουν: 
0,24 g χλωριούχο βενζαλκόνιο 
0,12 g δωδεκυλοδιπροπυλενοτριαμίνη 
Προφυλάξεις: 
Αυτό είναι ένα ιατρικό προϊόν. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση. Φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ρούχα/προστασία ματιών/προστασία προσώπου. 



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε καλά το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. 
Σε περίπτωση αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων και 
αναζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια 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 το 
λιγότερο για 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι 
εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. Να φυλάσσεται κλειδωμένο και σε δροσερό μέρος. 
Προστατέψτε το από το φως του ήλιου. Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Προστατέψτε το από τον 
παγετό. 
Αναφέρετε τον αριθμό της παρτίδας ( ), για την αναγνώριση του προϊόντος σε 
περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού. Αποσύρετε το προϊόν σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Προειδοποίηση 
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
ΠΑΡΤΙΔΑ 
δείτε αποτύπωση 
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