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FOAM PLUS

Enzymatická dezinfekční pěna

Pro předběžné ošetření chirurgických nástrojů

Oblast použití

deconex® FOAM PLUS je enzymatická desinfekční pěna 
k okamžitému použití, která díky kombinaci aktivních přísad, 
proteinázy, a povrchově aktivních látek udržuje chirurgické 
nástroje ve vlhkém prostředí při přepravě z operačního sálu do 
sterilizačního centra. 

Vlastnosti

deconex® FOAM PLUS jednak tvoří stabilní pěnu, která 
nástroje zvlhčuje, a jednak má rychlý dezinfekční účinek.  Pěna 
zabraňuje vyschnutí kontaminace z místa chirurgického zá-
sahu a díky enzymatickému účinku ji začíná rozkládat. Výrazně 
tak usnadňuje následné čištění.  Dezinfekční účinek výrobku 
současně brání mikrobiální kontaminaci okolního prostředí 
a omezuje riziko expozice uživatelů potenciálně škodlivým 
zbytkům. 

deconex® FOAM PLUS má i další vlastnosti:

 – široké spektrum aktivity: baktericidní, levurocidní a s  
 aktivním působením proti zapouzdřeným virům
 – brání vysychání znečištění z chirurgického zásahu  
 – je vhodný k osobní ochraně  
 – chrání proti korozi
 – vytváří stabilní pěnu  
 – dobrá snášenlivost s jinými materiály 

Použití a dávkování

deconex® FOAM PLUS se dodává v lahvích o objemu 500 mL se sprejovou hlavicí s pumpičkou, která se před prvním použitím 
našroubuje na otevřenou láhev. Výrobek deconex® FOAM PLUS se musí na chirurgické nástroje nastříkat přímo a bezprostředně 
po jejich použití. Aby byl plně účinný, je potřeba postřikem deconex® FOAM PLUS pokrýt a namočit celou plochu nástrojů. Ideální 
je nástroje před jejich další regenerací opláchnout vodou. Nástroje se pak ošetří obvyklým způsobem.

Doporučené užití

Doporučené užití

deconex® FOAM PLUS K okamžitému použití. Nastříkejte přímo na chirurgické nástroje, aby přípravek pokryl a 
namočil celý jejich povrch.

Návod k použití
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Bezpečnostní upozornění

Informace o průmyslové bezpečnosti a řádné likvidaci uvádí 
bezpečnostní list deconex® FOAM PLUS.

Skladování a přeprava

Výrobek uchovávejte v rozmezí teplot 5 až 25 °C.

Tento zdravotnický prostředek je citlivý na mráz. Pokud je to 
možné, tento výrobek nepřepravujte v průběhu chladných ob-
dobí. Je-li během takového období přeprava i přesto nezbytná, 
přepravujte tento výrobek v kontejneru pro silniční nebo ná-
mořní dopravu s regulovanou teplotou vyšší než 5 °C nebo po-
užívejte ochranné kryty pro krátkodobou přepravu, která trvá 
nejvýše 10 hodin, přičemž teploty v průběhu takové přepravní 
operace nesmějí klesnou pod minus 5 °C.

Výrobce:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Rozmezí účinnosti

Rozsah působení Zkušební metoda Kontaktní doba
Bakterie a houby
Bactericidní (zkoušky s použitím suspenze) EN 13727/vysoká zátěž 5 min
Levurocidní (zkoušky s použitím suspenze) EN 13624/vysoká zátěž 5 min
Baktericidní EN 14561/vysoká zátěž 5 min
Luverocidní EN 14562/vysoká zátěž 5 min

Viry 

Omezená schopnost ničení virů (zkouška s použitím 
suspenze)

EN 14476/vysoká zátěž 
Bovinní virová diarrhoea a kravské neštovice 5 min
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List s údaji o výrobku

Složení

100 g výrobku deconex® FOAM PLUS obsahuje:
0.22 g N,N-didecyl-N-methyl- poly(oxyethyl) amonium  
propanoátu
0.23 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu

Pomocné přísady:
Enzym (proteáza), povrchově aktivní složky, vonná látka,  
barvivo

Snášenlivost s materiály

deconex® FOAM PLUS má dobrou snášenlivost se širokou 
řadou materiálů.

Vhodná pro:
nerezavějící ocel, hliník, eloxovaný hliník, neželezné kovy, plasty 
materiály na bázi polyoxymetylenu (POM), polyetylenu 
(PE-HD), polyamidu (PA66) a polyvinylchloridu (PVC)  
Za určitých podmínek použitelný na plexisklo, polyeterimidy 
(PEI) a polyfenylsulfon (PPSU). 

Není vhodný pro tyto materiály:
polykarbonát (PC), polyetylentereftalát (PET), polystyren (PS), 
polysulfon (PSU) a akrylonitril butadien styren (ABS). 

Pro materiály, které v tomto výčtu nejsou, se musejí provést vhodné 
testy snášenlivosti nebo se obrátit na společnost Borer Chemie AG. 

Označení CE

deconex® FOAM PLUS splňuje požadavky na zdravotnické 
prostředky podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických  
prostředcích.

FOAM PLUS

Enzymatická dezinfekční pěna

Pro předběžné ošetření chirurgických nástrojů
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Balení

Nádoby, plomby a štítky jsou vyrobené z recyklovatelného  
polyetylenu.   

Velikosti nádob

Typ kontejneru Objem Číslo položky
Láhev s rozstřikovačem 500 mL 528100.00-S05N
Kanystr 5 L 528100.00-K05W

Další informace

Než tento výrobek začnete používat, přečtěte si prosím pokyny 
k použití a příslušný bezpečnostní list.

Využijte naše know-how ke svému prospěchu! Rádi vám sdě-
líme další informace týkající se vašeho konkrétního způsobu 
použití výrobku.

Chemicko-fyzikální údaje

pH roztok k okamžitému použití cca 7.8

Hustota roztok k okamžitému použití 1.0 g/mL

Vzhled roztok k okamžitému použití modrý

Výrobce:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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