جهاز طيب للوقاية من
العدوى
المطهرات

المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

مستوى عال المطهرات

حلول الغسيل والتعقيم األوتوماتييك

4

مطهر بخاخ رسيع المفعول يعتمد عىل الكحول للمعدات الطبية

OneSpray

5

مناديل مبللة/مطهر تعتمد عىل الكحول رسيعة المفعول لألجهزة الطبية

OneSpray Wipes

6

مطهر بخاخ رسيع المفعول لألسطح بدون كحول للمعدات الطبية

OneSurface

7

مطهر /مناديل مبللة خالية من الكحول .مسح رسيع المفعول لألجهزة الطبية

OneSurface Wipes

8

مطهر عايل المستوى لألجهزة الطبية ولجهاز التنظري الداخيل

OneSept GA

9

مطهر عايل المستوى لألجهزة الطبية ولجهاز التنظري الداخيل

OneSept PA

10

مطهر عايل المستوى لألجهزة الطبية ولجهاز التنظري الداخيل

OneSept OPA

11

مطهر عايل المستوى لألجهزة الطبية ولجهاز التنظري الداخيل

OneSept PA Powder

12

محلول قلوي للغساالت والمعقمات

OneSept A

محلول محايد للغساالت والمعقمات

OneSept FN

14

الحل اإلنزيمي لغساالت األدوات الطبية

OneSept ENZYM

15

إنزيم يحتوي عىل محلول لألجهزة الطبية والمناظري الداخلية

OneSept ENZYM

13

المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

OneSpray
مطهر بخاخ رسيع المفعول يعتمد عىل الكحول للمعدات الطبية
يحتوي اإليثانول والربوبانول واألمونيوم الرباعي كمادة أساسية
لديه مجموعة واسعة من اآلثار الميكروبيولوجية

الرتكيبة الكيميائية
إيثانول 2- 10٪ ،بروبانول  0.25٪ ،ديسيل ميثيل بويل (أوكسيثيل) بروبيونات األمونيوم ،سواغ ،جوهر ،ماء مزنوع 30٪
األيونات

مناطق االستخدام
يستخدم يف التطهري الرسيع لألجهزة الطبية غري الغازية والحاضنات وأجهزة التهوية المستخدمة يف طب األسنان
واألجهزة الطبية المستخدمة يف معاينات األنف واألذن والحنجرة

تطهري رسيع وفعال

ذو رائحة جميلة

ال يحتوي عىل األلدهيد
والفينول

منتج جاهز لالستخدام

التأثري الميكروبيولوجي
مدة التأثري

الكائنات الحية الدقيقة

طريقة االختبار

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية
ثانية

30

المكورات المعوية األمعائية
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء

دقائق

5

دقيقة

1

EN 13727

مبيد للجراثيم

معقد المتفطرات الطريية
المتفطرة األرضية

EN 13624

EN 14348

مبيد الفطريات  /مبيد
الخمرية

مبيد السل  /مبيد الجراثيم

فريوس شلل األطفال من النوع 1
الفريوس الغدي البرشي النوع 5
نوروفريوس مورين

EN 14476

مبيد الفريوسات

يحتوي عىل الكحول
كمادة أساسية

750 ML

KAF G20 - 1

1000 ML

KAF G20 - 2

5L

KAF G20 - 3

المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

OneSpray Wipes
المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

مناديل مبللة/مطهر تعتمد عىل الكحول رسيعة المفعول لألجهزة الطبية
يحتوي اإليثانول والربوبانول واألمونيوم الرباعي كمادة أساسية
لديه مجموعة واسعة من اآلثار الميكروبيولوجية

الرتكيبة الكيميائية
إيثانول 2- 10٪ ،بروبانول  0.25٪ ،ديسيل ميثيل بويل (أوكسيثيل) بروبيونات األمونيوم ،سواغ ،جوهر ،ماء مزنوع األيونات 30٪

مناطق االستخدام
ُ
ً
مسبقا (مجسات الموجات فوق الصوتية وما إىل ذلك)
يتستخدم مناديل يف تطهري األجهزة الطبية اليت تم تنظيفها
اليت ال يمكن تطهريها بالغمر وغري الغازية والسلسة والملساء وغري المسامية؛ يتم استخدامه للتطهري الرسيع للحاضنات
وأجهزة التهوية المستخدمة يف طب األسنان واألجهزة الطبية مع التطهري اإللزامي المستخدم يف معاينات األنف
.واألذن والحنجرة

مستوى عال المطهرات
تطهري رسيع وفعال

ذو رائحة جميلة

ال يحتوي عىل األلدهيد
والفينول

منتج جاهز لالستخدام

يحتوي عىل الكحول
كمادة أساسية

التأثري الميكروبيولوجي
مدة التأثري

الكائنات الحية الدقيقة

طريقة االختبار

المكورات العنقودية الذهبية

حلول الغسيل والتعقيم األوتوماتييك

الزائفة الزنجارية
ثانية

30

المكورات المعوية األمعائية
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء

دقائق

5

دقيقة

1

EN 13727

مبيد للجراثيم

معقد المتفطرات الطريية
المتفطرة األرضية

EN 13624

EN 14348

مبيد الفطريات  /مبيد
الخمرية

مبيد السل  /مبيد الجراثيم

فريوس شلل األطفال من النوع 1
الفريوس الغدي البرشي النوع 5

EN 14476

مبيد الفريوسات

نوروفريوس مورين
الزائفة الزنجارية
المكورات العنقودية الذهبية
المكورات المعوية األمعائية

EN 16615

مبيد للجراثيم  /مبيد
الخمرية

قطعة 100

KAF G35 - 1

قطعة 150

KAF G35 - 2

قطعة 200

KAF G35 - 3

المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

OneSurface
مطهر بخاخ رسيع المفعول لألسطح بدون كحول للمعدات الطبية
يحتوي عىل مزيج من بريوكسيد الهيدروجني واألمونيوم الرباعي كمادة أساسية
لديه مجموعة واسعة من اآلثار الميكروبيولوجية

الرتكيبة الكيميائية
بريوكسيد الهيدروجني  0.56٪ ،ألكيل دايميثيل بزنيل األمونيوم كلوريد  0.49٪ ،ديديسيالديميثيل كلوريد 84٪
األمونيوم سواغ  ،ماء مزنوع األيونات

مناطق االستخدام
المنتج؛ يتم استخدامه للتطهري الرسيع ألجهزة التهوية  ،واألجهزة الطبية غري الغازية  ،والحاضنات المستخدمة يف طب
األسنان  ،واألجهزة الطبية مع التطهري اإللزامي المستخدم يف معاينات األنف واألذن والحنجرة والمواد اليت ال تقاوم
الكحول

1

دقيقة

ينشط يف دقيقة
واحدة

تطهري رسيع وفعال

منتج جاهز لالستخدام

التأثري الميكروبيولوجي
مدة التأثري

الكائنات الحية الدقيقة

طريقة االختبار

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 13727

مبيد للجراثيم

المكورات المعوية األمعائية
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء
دقيقة

1

معقد المتفطرات الطريية
المتفطرة األرضية

EN 13624

EN 14348

مبيد الفطريات  /مبيد
الخمرية

مبيد السل  /مبيد الجراثيم

فريوس شلل األطفال من النوع 1
الفريوس الغدي البرشي النوع 5

EN 14476

مبيد الفريوسات

نوروفريوس مورين
العصوية الرقيقة

EN 17126

العصوية الرقيقة

EN 13704

مبيد أبواغ

ال يحتوي عىل الكحول
واأللدهيد والفينول

750 ML

KAF G21 - 1

1000 ML

KAF G21 - 2

5L

KAF G21 - 3

المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

OneSurface Wipes
المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

مطهر /مناديل مبللة خالية من الكحول .مسح رسيع المفعول لألجهزة الطبية
يحتوي عىل مزيج من بريوكسيد الهيدروجني واألمونيوم الرباعي كمادة أساسية
لديه مجموعة واسعة من اآلثار الميكروبيولوجية

الرتكيبة الكيميائية
بريوكسيد الهيدروجني  0.56٪ ،ألكيل دايميثيل بزنيل األمونيوم كلوريد  0.49٪ ،ديديسيالديميثيل كلوريد 84٪
األمونيوم سواغ  ،ماء مزنوع األيونات

مناطق االستخدام
خال من الكحول يستخدم للتطهري الرسيع وتنظيف أسطح األجهزة الطبية
مناديل هو منتج
ٍ
نتاج؛ يتم استخدامه للتطهري الرسيع لألجهزة الطبية غري الغازية  ،والحاضنات  ،وأجهزة التهوية المستخدمة يف طب
األسنان  ،واألجهزة الطبية مع التطهري اإللزامي المستخدم يف معاينات األنف واألذن والحنجرة والمواد اليت ال تقاوم
الكحول

مستوى عال المطهرات

1

دقيقة

ينشط يف دقيقة
واحدة

تطهري رسيع وفعال

منتج جاهز لالستخدام

ال يحتوي عىل الكحول
واأللدهيد والفينول

التأثري الميكروبيولوجي
مدة التأثري

الكائنات الحية الدقيقة

طريقة االختبار

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 13727

مبيد للجراثيم

المكورات المعوية األمعائية

حلول الغسيل والتعقيم األوتوماتييك

الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء
معقد المتفطرات الطريية

دقيقة

1

المتفطرة األرضية

EN 13624

EN 14348

مبيد الفطريات  /مبيد
الخمرية

مبيد السل  /مبيد الجراثيم

فريوس شلل األطفال من النوع 1
الفريوس الغدي البرشي النوع 5

EN 14476

مبيد الفريوسات

نوروفريوس مورين
العصوية الرقيقة

EN 17126

العصوية الرقيقة

EN 13704

مبيد أبواغ

الزائفة الزنجارية
المكورات المعوية األمعائية
المكورات المعوية األمعائية

EN 16615

مبيد للجراثيم  /مبيد
الخمرية

قطعة 100

KAF G36 - 1

قطعة 150

KAF G36 - 2

قطعة 200

KAF G36 - 3

مستوى عال المطهرات

OneSept GA
مطهر عايل المستوى لألجهزة الطبية ولجهاز التنظري الداخيل
تأثري مضاد للتآلك
مناسب لغساالت التنظري الداخيل واالستخدام اليدوي
توافق واسع للمواد

الرتكيب الكيميايئ )(OneSept GA + Activator
جلوتارالدهيد  ،مواد مضادة للتآلك  ،سواغ  ،ماء مزنوع األيونات 2٪

مناطق االستخدام
جميع أنواع األدوات الجراحية ،األدوات الجراحية لمنظار البطن ،المرنة والصلبة
يتم استخدامه لتوفري تطهري عايل المستوى للمناظري الداخلية

%2

28
فرتة فعالية المحلول  28يوما

جلوتارالدهيد

مواد مضادة للتآلك

التأثري الميكروبيولوجي
مدة التأثري

الكائنات الحية الدقيقة

طريقة االختبار

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 13727

5L

المكورات المعوية األمعائية
مبيد للجراثيم

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 14651

المكورات المعوية األمعائية
معقد المتفطرات الطريية

دقائق

5

دقائق

15

المتفطرة األرضية
معقد المتفطرات الطريية

EN 14563
مبيد السل  /مبيد
الجراثيم

EN 14348

المتفطرة األرضية
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء

EN 14562

مبيد الفطريات  /مبيد
الخمرية

EN 13624

فريوس شلل األطفال من النوع 1
الفريوس الغدي البرشي النوع 5

EN 14476

مبيد الفريوسات

نوروفريوس مورين
العصوية الرقيقة

EN 17126

العصوية الرقيقة

EN 13704

مبيد أبواغ

KAF G23

مستوى عال المطهرات

OneSept PA
المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

مطهر عايل المستوى لألجهزة الطبية ولجهاز التنظري الداخيل
تأثري مضاد للتآلك
مناسب لغساالت التنظري الداخيل واالستخدام اليدوي
توافق واسع للمواد

الرتكيب الكيميايئ )(OneSept PA + Activator
حمض البرياسيتيك  2250جزء يف المليون  ،عوامل مضادة للتآلك  ،سواغ  ،ماء مزنوع األيونات

مناطق االستخدام
أدوات الجراحة التداخلية  ،أدوات جراحة األسنان  ،الجراحة
يتم استخدامه لتوفري تطهري عايل المستوى ألدوات تنظري البطن  ،والمناظري الداخلية واألدوات الحساسة للحرارة

مستوى عال المطهرات

2250

14
فرتة فعالية المحلول  14يوما

جزء يف المليون

مواد مضادة للتآلك

حمض البرياسيتيك
 2250جزء يف المليون

التأثري الميكروبيولوجي
مدة التأثري

الكائنات الحية الدقيقة

طريقة االختبار

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 13727

5L

المكورات المعوية األمعائية
مبيد للجراثيم

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 14651

المكورات المعوية األمعائية
معقد المتفطرات الطريية

حلول الغسيل والتعقيم األوتوماتييك

دقائق

5

المتفطرة األرضية
معقد المتفطرات الطريية

EN 14563
مبيد السل  /مبيد
الجراثيم

EN 14348

المتفطرة األرضية
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء

EN 14562

مبيد الفطريات  /مبيد
الخمرية

EN 13624

فريوس شلل األطفال من النوع 1
الفريوس الغدي البرشي النوع 5

EN 14476

مبيد الفريوسات

نوروفريوس مورين
العصوية الرقيقة

EN 17126

العصوية الرقيقة

EN 13704

مبيد أبواغ

KAF G24

مستوى عال المطهرات

OneSept OPA
مطهر عايل المستوى لألجهزة الطبية ولجهاز التنظري الداخيل
تأثري مضاد للتآلك
مناسب لغساالت التنظري الداخيل واالستخدام اليدوي
توافق واسع للمواد

الرتكيب الكيميايئ )(OneSept GA + Activator
اورتوفثااللدهيد  ،عوامل مضادة للتآلك  ،سواغ ،ماء مزنوع األيونات 0.55٪

مناطق االستخدام
يتم استخدامه لتوفري تطهري عايل المستوى للمعدات الحساسة للحرارة  ،واألدوات الجراحية  ،والمناظري الداخلية المرنة
والصلبة

منتج جاهز لالستخدام

14

%0,55

فرتة فعالية المحلول
 14يوما

اورتوفثااللدهيد 0.55٪

التأثري الميكروبيولوجي
مدة التأثري

الكائنات الحية الدقيقة

طريقة االختبار

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 13727

5L

المكورات المعوية األمعائية
مبيد للجراثيم

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 14651

المكورات المعوية األمعائية
معقد المتفطرات الطريية

دقائق

5

المتفطرة األرضية
معقد المتفطرات الطريية

EN 14563
مبيد السل  /مبيد
الجراثيم

EN 14348

المتفطرة األرضية
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء

EN 14562

مبيد الفطريات  /مبيد
الخمرية

EN 13624

فريوس شلل األطفال من النوع 1
الفريوس الغدي البرشي النوع 5

EN 14476

مبيد الفريوسات

نوروفريوس مورين
العصوية الرقيقة

EN 17126

العصوية الرقيقة

EN 13704

مبيد أبواغ

KAF G25

مستوى عال المطهرات

OneSept PA POWDER
المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

مطهر عايل المستوى لألجهزة الطبية ولجهاز التنظري الداخيل
تأثري مضاد للتآلك
مناسب لغساالت التنظري الداخيل واالستخدام اليدوي
التنظيف والتطهري يف نفس الوقت

الرتكيبة الكيميائية
مثبط للتآلك  ، TAED ، ،حمض البرياسيتيك (محلول مخفف بنسبة  2٪ماء)  2250جزء يف المليون  ،كربونات الصوديوم
مثبت  ،سواغ

مناطق االستخدام
يتم استخدامه لتوفري تطهري عايل المستوى للمناظري الداخلية ومناظري المفاصل واألدوات الجراحية وأدوات طب
األسنان

مستوى عال المطهرات

2250

1

جزء يف المليون

صالحية استخدام المحلول يوم
واحد

مسحوق مركز لالستخدام المهين

حمض البرياسيتيك
 2250جزء يف المليون

التأثري الميكروبيولوجي
مدة التأثري

الكائنات الحية الدقيقة

طريقة االختبار

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 13727

المكورات المعوية األمعائية
مبيد للجراثيم

المكورات العنقودية الذهبية
الزائفة الزنجارية

EN 14651

المكورات المعوية األمعائية
معقد المتفطرات الطريية

حلول الغسيل والتعقيم األوتوماتييك

دقائق

10

المتفطرة األرضية
معقد المتفطرات الطريية

EN 14563
مبيد السل  /مبيد
الجراثيم

EN 14348

المتفطرة األرضية
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء
الم ْبي َّ
ُ
َضة البيضاء
الرشاشية السوداء

EN 14562

مبيد الفطريات  /مبيد
الخمرية

EN 13624

فريوس شلل األطفال من النوع 1
الفريوس الغدي البرشي النوع 5

EN 14476

مبيد الفريوسات

نوروفريوس مورين
العصوية الرقيقة

EN 17126

العصوية الرقيقة

EN 13704

مبيد أبواغ

2 KG

KAF G26 - 1

2,5 KG

KAF G26 - 2

5 KG

KAF G26 - 3

حلول الغسيل والتعقيم األوتوماتييك

OneSept A
محلول قلوي للغساالت والمعقمات
منظف قلوي لتنظيف وتطهري األدوات الطبية بغسالة ومطهرات
تنظيف عميق وال يرتك رواسب
مناسب لالستخدام يف درجات عرس الماء المختلفة

الرتكيبة الكيميائية
تستخدم يف آالت الغسيل والتطهري لتنظيف وتطهري جميع المواد بما يف ذلك األدوات الطبية المقاومة للحرارة والمواد المختربية
.عند  93درجة مئوية ولتنظيف األدوات والمواد الطبية غري المقاومة للحرارة يف  50-60درجة مئوية

االستعمال
مل  /لرت) موىص به لتنظيف وتعقيم األجهزة يف المجال الطيب ٪ - 0.5٪ (1-5

الرتكيب الكيميايئ
هيدروكسيد البوتاسيوم  ،سيليكات  ،عوامل معقدة  ،عوامل مضادة للتآلك

5L

KAF G33

5L

KAF G34

OneSept FN
محلول معادل لألحماض العضوية السائلة لمطهرات الغسالة
تحييد المخلفات القلوية من عملية الغسيل الرئيسية
يمنع تكون الرتسبات الكلسية
يذوب األلبومني واألسس العضوية والكربونات والهيدروكسيدات أثناء عملية التنظيف
مناسب لالستخدام يف جميع الغساالت والمطهرات

محلول محايد للغساالت والمعقمات

منطقة االستخدام
تستخدم إلزالة بقايا الجري يف الغسالة ومعادلة البقايا القلوية الناتجة عن عملية الغسيل الرئيسية 40-60( .درجة مئوية

االستعمال
موىص به لتنظيف وتعقيم األجهزة يف المجال الطيب )0.05٪ -0.3٪ (0.5-3 ml / lt
اتبع توصيات الرشكة المصنعة لآللة للحصول عىل معلومات الجرعات

الرتكيب الكيميايئ
حامض الفوسفوريك وموانع التآلك والمواد المساعدة

حلول الغسيل والتعقيم األوتوماتييك

OneSept ENZYM
المطهرات السطحية لألجهزة الطبية

الحل اإلنزيمي لغساالت األدوات الطبية
منظف أدوات قلوي مركز يحتوي عىل مركب ثاليث اإلنزيمات تم تطويره لالستخدام يف الغساالت األوتوماتيكية

منطقة االستخدام
مناسب لتنظيف األدوات الجراحية والطبية المتسخة بغساالت األدوات يف وحدة التعقيم

االستعمال
مل  /لرت) موىص به لتنظيف وتعقيم األجهزة يف المجال الطيب 0.2٪ -0.8٪ (2-8
اتبع توصيات الرشكة المصنعة لآللة للحصول عىل معلومات الجرعات

الرتكيب الكيميايئ
الربوتياز ،األميلزي ،الليباز ،المعقدات ،الماء مزنوع األيونات

مستوى عال المطهرات

5L

KAF G40

5L

KAF G32

OneSept ENZYM
إنزيم يحتوي عىل محلول لألجهزة الطبية والمناظري الداخلية
متوافق مع الزجاج ،والسرياميك ،والسيليكون ،والبالستيك والبالستيك واألكريليك والبوليمر والبويل كربونات والبوليسرتين
والبويل إيثيلني عايل الكثافة والبورسلني والمواد الفوالذية المقاومة للصدأ
تأثري مضاد للتآلك

منطقة االستخدام
حلول الغسيل والتعقيم األوتوماتييك

إنها مناسبة لغساالت التنظري الداخيل والغساالت بالموجات فوق الصوتية واالستخدام اليدوي
يوفر التنظيف والتطهري المسبق لجميع أنواع األدوات الجراحية التدخلية وأدوات جراحة األسنان وأدوات تنظري البطن الجراحي
.والمناظري المرنة والصلبة
.يوفر عملية تطهري أكرث فعالية عن طريق تنظيف النفايات العضوية مثل الدم والزيت والربوتني والنشا عىل األسطح
متوافق مع مواد الزجاج والمطاط والخشب والسرياميك والسيليكون والبالستيك والفوالذ المقاوم للصدأ

االستعمال
يستخدم بالتخفيف برتكزي  .0.5٪جميع األدوات مغمورة يف الحل .يظهر أقىص قدر من الكفاءة عند  20-45درجة مئوية
إنه فعال يف  5دقائق يف االستخدام اليدوي والموجات فوق الصوتية
ً
جيدا
يف نهاية اإلجراء  ،يتم شطف األدوات اليت تم إزالتها من المحلول

الرتكيب الكيميايئ
بروتياز ،أميلزي ،ليباز ،أحادي إيثيلني جليكول أحادي بروبيلني جاليكول مواد خافضة للتوتر السطحي غري أيوين ،مركبات 1٪ -5٪
األمونيوم الرباعية ،مواد مضادة للتآلك

معقمات أسطح األجهزة الطبية  /مقارنة محتويات المطهرات عالية المستوى
مبيد المبوغات

مبيد للفريوسات

مبيد للفطريات

النشاط
مبيد للجراثيم

ّ
مركزة

جاهز لإلستخدام

االستمارة
بعد التفعيل

وحدات األسنان
والحاضنات واألنف
واألذن والحنجرة

OneSurface
Wipes

OneSpray
Wipes

OneSurface

OneSpray

PA POWDER

OPA

PA

GA

الجراحة ” Cer:التنظري “End:

نهاية + .شهادة
ألدوات

منطقة االستخدام

مالحظات
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