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Kvatti-amiini-fenoksietanolipohjainen desinfektioaine terveydenhuollon ja hammashuollon erityistarpeisiin:
desinfioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä eritetahradesinfektioon.

Käyttökohteet Terveydenhuollon pintojen puhdistus ja desinfektio, pesevänä desinfektioaineena UÄ-pesulaitteissa,
veri- ja eritetahradesinfektio. Ei-invasiivisten välineiden ja instrumenttien desinfioiva puhdistus,
invasiivisten instrumenttien esidesinfektio ennen pesua ja sterilointia. Suun terveydenhuollon
hoitoyksiköiden pintadesinfektio sekä välineiden ja instrumenttien huolto (mm.
ultraäänipesulaitteessa) hygieniavaatimusten mukaisesti.

Tuotekehitetty erityisesti lääkinnällisten laitteiden ominaisuudet huomioiden, soveltuu hyvin herkille
materiaaleille: alumiini, kumi, erilaiset muovit.

Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet Desinfektioaineina ovat didekyylidimetyyliammoniumkloridi (kvaternäärinen ammoniumyhdiste), N,N
–bis (3-aminopropyyli) dodekyyliamiini (alkyyliamiini) sekä 2- fenoksietanoli, joiden yhteisvaikutuksena
saavutetaan laajakirjoinen teho bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan.

Erisan Des desinfektioaineen teho on todennettu: EN 13727 (bakteerit) EN 13697 (bakteerit ja fungit),
EN 13624 (hiivat), EN 14476 virusidinen teho (norovirus), EN 14561 (bakteerit), EN 14562 (hiivat), myös
EN 16615 One System Basic -pyyhkeiden kanssa.

Erisan Des
Desinfektioaine
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Käyttö- ja
annostusohje

Valmista käyttölaimennos puhtaaseen, viileään veteen. Välineliotuksessa käytetään kannellista astiaa.
Käytetty liuos vaihdetaan tarvittaessa, vähintään kerran viikossa. Vaihda liuos aina, kun se on näkyvästi
likaantunut.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic
pyyhepakkausta.

Erisan Des käyttö- ja
laimennusohjet %

Erisan
Des Vesi

Vaikutus-
aika Huom!

Pintadesinfektio / pyyhintä 2 10 ml 490 ml
Huuhdellaan
tarvittaessa

Eritetahradesinfektio
2
5

10 ml
25 ml

490 ml
475 ml

2-vaiheinen
1-vaiheinen

Välinedesinfektio, upotus
- norovirus
- hammashuollon poranterät

2
5
100

20 ml
50 ml
upotus

980 ml
950 ml
-

30 min
60 min
30 min

Huuhdellaan
Huuhdellaan
Huuhdellaan

Ultraäänipesulaite
5
2

50 ml
20 ml

950 ml
980 ml

+ liotus yhteensä 30
min, huuhdellaan

Huomioitavaa Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Desinfektioaineille herkimmät materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä käyttötiheyden mukaan viikottain
tai työpäivän päätteeksi myös vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä.
Käyttölaimennoksen valmistamista helpottaa 500 ml pullossa oleva mitta (kertapainallus 5 ml).

Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia.

Clostridium difficile-epidemioissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli- tai Erisan Oxy+
desinfektioainetta.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Didekyylidimetyyliammoniu
mkloridi

5-15% biosidi

2-fenoksietanoli 5-15 % biosidi

Isopropanolia <5% liuotin

Ionittomia tensidejä < 5% pesuteho

Trietanoliamiinia < 5% pH:n säätelijä

N-(3-Aminopropyyli)-N-
dodekyylipropaani-1,3-
diamiini

<5% biosidi, pesuteho

Dietanoliamiinia <1% korroosiosuoja
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Tuotteen pH 11.0 emäksinen

Käyttöliuoksen pH 10.0 heikosti emäksinen

Varastointi Huoneenlämmössä 3 v.

Ulkonäkö ja tuoksu Kellertävä neste, ominainen tuoksu

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Erisan Des desinfektioaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa
valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle
(Suomessa Fimea).

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu
käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

3 x 3 l 8127 6417964081275 6417964482416

12 x 500 ml 8126 6417964081268 6417964482423

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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