
• Sekusept Poeder CLASSIC, de “klassieke” waarde :  - universeel inzetbaar
- maximale reiniging en desinfectie
- succesvol sinds meer dan 30 jaar

Aanbevolen toepassing
Sekusept Poeder Classic bij het koude (lauwe) water in de instrumentenkuip
voegen aan een dosis van 2 %, dit is 20 g poeder per liter water.   
Meermaals de oplossing omroeren.  Na 15 min. is de oplossing
gebruiksklaar.  Onmiddellijk na gebruik de instrumenten in de oplossing
leggen.  Hierbij letten op een volledige onderdompeling.
Na de voorgeschreven inwerktijd de instrumenten uit de oplossing nemen
en met water van minstens drinkwaterkwaliteit afspoelen.
De oplossing minstens dagelijks verversen. 

Samenstelling
Antimicrobiële bestanddelen, niet-ionische tensiden, fosfaten, carbonaten.
100 g bevat : 20 g Natriumperboraat, 15 g Tetraacethylethyleendiamine
(TAED).

Microbiologische resultaten Conc.% Inwerktijd
• EN 1040 (NF T72-152) bactericide         0,25 5 min.
• EN 1276 1,0 5 min.
• Pr EN 13727 1,0 15 min.
• Instrumentendesinfectie vlgs 2,0 60 min
DGHM-methode,zonderTBC
• Instrumentendesinfectie 2,0 15 min.
volgens DGHM, in ultrasonbad
• EN 1275 (NF T72-202) 2,0 15 min.
Candida albicans
• Oppervlakkendesinfectie 0,5 4 uur
(Med. Device) volgens DGHM 1,5 60 min.
• Desinfectie van medische 2,0 2 min.
badkuipen

Virologische resultaten Conc. % Inwerktijd
Werking tegen virussen :          
• HBV, HIV in DNS-Polymerasetest 2,0 10 min.
• Rota 1,0 60 min.
• Volgens DVV-methode*** :

Adeno 2,0 5 min.
Papova 2,0 5 min.
Vaccinia 2,0                 5 min.
Polio 2,0 3 uur

Verpakking : Ref. Verp.
• Eenheidszakje 100 gr. 817413 50 x 100g
• Emmer van 10 kg met doseerbeker 817414 10 kg
• Emmer van 2 kg met maatschepje 817415          4 x 2 kg

Attesten : Uitgebreid getest ; zowel microbiologisch, virologisch, toxicologisch als
ecologisch. Deze testresultaten alsook het attest van compatibiliteit met materialen, 
zitten allen vervat in een uitgebreid productdossier.  Op verzoek verkrijgbaar.

• uitstekende reiniger
• uitstekende en hemolyserende werking
• breed werkingsspectrum

Onze prestaties Uw nut

DESINFECTIE

- Voldoet zowel aan de EN-, - Optimale veiligheid voor de
AFNOR* als aan de gebruiker
DGHM**-normen
- Hoogrenderende - Korte inwerktijden, lage
samenstelling toepassingsconcentraten, 

praktische en wetenschappelijke
oplossing voor een breed toe-
passingsgebied

REINIGING

- Geschikt voor gebruik - Zeer goede reinigingskracht
in ultrasoonbad ook bij sterke vervuiling, verwijdert

hardnekkige residu’s
- Zelfreinigend vermogen - Maximale reinigingskracht zonder

veel te borstelen; moeiteloze
reiniging van oppervlakken

MATERIAALCOMPATIBILITEIT

- Zeer goede materiaal- - Voor alle instrumenten uit inox,
verdraagzaamheid plastiek, synthetische materialen

gebruikt in anesthesie, urologie en 
chirurgie

- Volledig oplosbaar, stofarm - Gebruiksvriendelijke dosering. 
poeder Ook voor holle instrumenten met 

nauw lumen.

Toepassingsgebied
Voor de reinigende ontsmetting van medische instrumenten uit
metaal, kunststof, elastomeren, glas, enz.
Ook toepasbaar voor de ontsmetting van Medical Devices-oppervlakken. 
Uitstekend geschikt voor de desinfectie van incubatoren en medische
badkuipen. 
Eveneens in  te zetten voor reiniging en desinfectie van dentale prothesen.
NIET GESCHIKT voor flexibele endoskopen en instrumenten uit aluminium 
of vernikkelde instrumenten.

Sekusept® Poeder Classic
Krachtige reiniging en desinfectie voor
instrumenten en Medical Devices (CE0297)

* AFNOR = Association Française de Normalisation
** DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
*** DVV = Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten


