Rely+On™ Virkon®
BLANDINGSPROSEDYRE
1 tablett pr. 1/2 liter vann
gir 1% bruksløsning
Bruksløsningen
Har en rosa farge, pH på 2,6 og en holdbarhet i 5 døgn.
Virkon har dokumentert effekt på
• bakterier *
• virus
• sopp
* Ingen effekt på mykobakterier (TBC) og
Clostridium difficile.
Desinfeksjon av IKKE SYNLIG forurenset utstyr og flater
Utstyr: La utstyret ligge i Rely+On™ Virkon® bruksløsning i
10 minutter. Skyll godt med rent vann.

1. Fyll flasken med 500 ml
lunkent vann.

Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med
Rely+On™ Virkon® bruksløsning. Virketid 10 minutter.
Ettertørk med våt klut.
Desinfeksjon av SYNLIG forurenset utstyr og flater
Utstyr: La utstyret ligge i Rely+On™ Virkon®
bruksløsning i 30 minutter. Skyll godt med rent vann.

2. Tilsett 1 stk. Rely+On™
Virkon® tablett.

Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med
Rely+On™ Virkon® bruksløsning. Virketid 30 minutter.
Ettertørk med våt klut.
Desinfeksjon av tekstiler
Bløtlegg tekstilene i Rely+On™ Virkon® bruksløsning i
10 minutter. Følg deretter tekstilenes vaskeanvisning.
Materialpåvirkning
Ingen negativ materielpåvirkning på plast, epoxy og rustfritt
stål. Begrensninger på mykmetaller og legeringer.
Anbefales ikke til desinfeksjon av endoskoper.

3. Vend flasken 2-3 ganger
og vent til tabletten er
helt oppløst.

• Bruk alltid hansker ved håndtering av desinfeksjonsmiddel.
• Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp!
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Rely+On™ PeraSafe™
BLANDINGSPROSEDYRE

Bruksløsningen
Har en lys blå farge og skarp lukt med en pH på 8, konsentrasjon på 1,62% og holdbarhet 24 timer.
PeraSafe har dokumentert effekt på
• bakterier, inkl mykobakterier (TBC)
• virus (alle kjente virusfamilier)
• sopp
Dokumentert effekt på sporer som Clostridium
difficile med flere.

1. Fyll flasken med 1 liter
lunkent vann.

Desinfeksjon av utstyr og flater
Rely+On™ PeraSafe™ er primært et instrumentdesinfeksjonsmiddel, men kan også benyttes til overflatedesinfeksjon ved
mykobakterier (TBC) og Clostridium difficile.
Utstyr/instrumenter
Utstyret skal rengjøres for all forurensning før desinfeksjon.
Sammensatt utstyr demonteres før det legges i bruksløsningen. La utstyret ligge 10 minutter i Rely+On™ PeraSafe™
bruksløsning. Skyll godt med sterilt vann. Tørk godt før
utstyret settes sammen igjen.

2. Klipp opp og tilsett doseposen à 16,2 gram.

Utstyr og flater ved desinfeksjon av mykobakterier (TBC)
Bearbeid flaten grundig med en fuktet svamp eller lignende
sammen med Rely+On™ PeraSafe™ bruksløsning. Legg utstyret i bruksløsningen. Virketid 10 minutter. Skyll godt med
rent vann. Bruksløsningen kan ha noe sterk lukt.
Materialpåvirkning
Rely+On™ PeraSafe™ har god kompatibilitet med de fleste
typer materialer.

3. Blandes godt ved at
flasken vendes 2-3 ganger.
Vent i ca. 10 minutter til
bruksløsningen er klar.

• Bruk alltid hansker ved håndtering av desinfeksjonsmiddel.
• Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp!
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