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ALDESEPT MD 
АЛДЕСЕПТ МD 
 

Концентриран алдехиден препарат за 
високостепенна дезинфекция на медицински 
инструменти и апаратура 

            1639 
            
Приложение 
 
Алдесепт MD е предназначен за  

- Дезинфекция и почистване на медицински и стоматологични инструменти, медицинска 
апаратура и лабораторна стъклария. 

- Високостепенна студена дезинфекция  на термо-устойчиви и термо-лабилни 
материали, анестезиологично оборудване и  ендоскопи (включително гъвкави). 

 
Алдесепт МD може да се използва както за ръчна дезинфекция, така и при всички полу-
автоматични и напълно автоматични циркулационни процедури. 

 
Свойства 
 
Алдесепт MD представлява балансирана синергична система от алдехиди и четвъртични 
амониеви соли, която проявява висока микробиална ефективност в ниски концентрации. 
Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими.  
Алдесепт MD не се инактивира от органична материя. Съдържа инхибитори на корозия, не 
уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. 
Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни 
след приготвянето им. 
 
Външен ви  безцветна до бледожълта ароматизирана течност 
рН (1% р-р)    5.5 - 7.0 
Плътност  1.040 g/cm3 (20°C)   
 
Състав на препарата 
 
Всеки 100 g Алдесепт  MD съдържат: 
Активни вещества:  
  7.5 g  Глутаров алдехид  (CAS 111-30-8) 
  15.0 g  Етилен диокси диметанол (CAS 3586-55-8)  
  2.0 g  Бензалкониев хлорид (CAS 68424-85-1) 
 Спомагателни вещества: 
  Изопропанол, инхибитори на корозия, нейоногенни ПАВ, хелатообразуващ 
  агент, парфюмна композиция. 
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Класификация: 
Алдесепт MD отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на Европейската 
директива за медицинските изделия 93/42/CEE и е класифициран като медицинско изделие – 
Class IIB .  
 

                             

Спектър на действие 
Бактерицидно, микобактерицидно (вкл. TBC), вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно. 
 

Микробиологична активност Концентрация Тест 
метод/Стандарт 

Експозиция 

Бактерицидна 
( P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae)  

1.0% 
EN 13727  
EN 14561 

30 min 

Фунгицидна  
(C.albicans, A.niger) 

1.0% 
EN 13624 
EN 14562 

30 min 

Микобактерицидна  
(M.terrae, M.avium) 

1.0% EN 14348 60 min 

Вирусоцидна 
(Polio, Adeno, Noro) 

1.0% EN 14476. 30 min 

Спороцидна  

(B. subtilis) 
1.5% 

EN 13704 
60 min 

4.0% 30 min 

Студена химическа 
дезинфекция (стерилизация) 

10.0% EN 13704 60 min 

 

Препоръчителни режими на дезинфекция 
 
Алдесепт MD се доставя като концентрат и трябва да се прилага в съответствие с 
препоръчаните концентрации и време на експозиция  (виж таблицата за дозиране).  
 
Процедура чрез потапяне във вана 

Използвайте дозиращата чашка, доставяна с опаковката на Алдесепт MD и водопроводна 
вода за изготвяне на работните разтвори. Налейте необходимото количество вода във ваната 
и добавете постепенно необходимото количество концентрат. Разбъркайте. Разглобете 
максимално и разкрийте отворите на всички инструменти, доколкото е възможно и ги 
потопете в разтвора.  Уверете се, че всички повърхности и отвори на инструментите са 
напълно покрити и оставете препарата да действа. След дезинфекция, изплакнете и 
подсушете инструментите старателно. 
 
Ръчно почистване и дезинфекция на  медицинска апаратура и оборудване 

Изгответе необходимия работен разтвор, както е описано по-горе. Използвайте подходящо 
средство (кърпа, салфетка от нетъкан текстил), напоете го обилно  с разтвора и забършете 
повърхността до пълно омокряне и оставете препарата да действа. След изтичане на 
експозиционното време, подсушете при необходимост. 

 

 



             

       ЖИВАС ООД 
 

 
бул. “Асен Йорданов” № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23     

PDS Aldesept MD Версия 08/2021  Страница  3  от  3 

 
Циркулационни процеси 

Алдесепт MD е подходящ за всички полуавтоматични и напълно автоматични циркулационни 
процеси. Препоръчително е в този случай предварително ръчно почистване  на медицинските 
инструменти преди дезинфекция.  
 
          Таблица за дозиране 

Обект на дезинфекция Спектър на действие Работен разтвор Експозиция 

Дезинфекция и  почистване 
на медицински инсрументи, 
медицинска апаратура и 
лабораторна стъклария 

Бактерицидно, фунгицидно и    
вирусоцидно 

1.0 % 
(10 ml/1 l) 

 
30 min 

 

Микобактерицидно 
1.0 % 

(10 ml/1 l) 

 
60 min 

 

Високостепенна дезинфекзия 
на специална апаратура и 
термолабилни материали 

Спороцидно 

1.5 % 
(15 ml/1 l water) 

60 min 

4.0 % 
(40 ml/1 l water) 

30 min 

Студена химическа 
стерилизация 

10.0 % 
(100 ml/1 l water) 

60 min 

 
Съвместимост с други материали: 
Стъкло и керамика. Метали: алуминий, неръждаема стомана, мед, месинг, анодизиран алуминий. 
Синтетични материали: поливинилхлорид, полипропилен,силикон,  полиетилен, гума, латекс.  

 
Условия за съхранение  
В добре затворена оригинална опаковка на места, защитени от пряка слънчева светлина, далече от 
нагревателни  прибори  и открит огън, при температури от 0 до 50º С. 

 
Предпазни мерки 
При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 
След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода и сапун. При поглъщане да не се 
предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или 
етикета.  

 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки 
Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / 
информационния лист за безопасност. 

 
Опаковка: Туби от 3, 5 и 10 l и флакони от 1000  ml         
  
Срок на годност: 2 години 
 
 
ЖИВАС ООД 
1592 София, Бул. „Асен Йорданов” №14   
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com          


