
Virusolve®+ EDS este un produs superior patentat 
destinat decontaminării instrumentarului 
medical, endoscopic, chirurgical și stomatologic.

VIRUSOLVE®+ EDS
DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT/ STERILIZANT LA RECE 
PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI ENDOSCOAPE  

Principalele calități ale Virusolve®+ EDS:

• 

Virusolve®+ EDS este un dezinfectant de nivel 
înalt (HLD) destinat decontaminării 
dispozitivelor medicale și a instrumentarului  
chirurgical, stomatologic și endoscopic.  

Virusolve®+ EDS este un dezinfectant de nivel înalt  
și un sterilizant patentat. Formula sa nu conține 
aldehide periculoase sau derivați ai clorului.

Virusolve®+ EDS este un dezinfectant de nivel înalt 
(HLD)/ sterilizant foarte eficient împotriva sporilor 
bacterieni, micobacteriilor, bacteriilor, fungilor și 
virusurilor. Produsul este destinat eliminării 
riscului de infecție încrucișată cu spori, TB, 
virusuri, fungi și bacterii. 

Virusolve®+ EDS este sigur de utilizat pentru toate 
tipurile de endoscoape, flexibile sau rigide. 

DEZINFECTANȚI

Ambalaj

Concentrat
- Recipient 125 ml 
- Recipient 250 ml 
- Recipient 1l
- Recipient 5 l
- Recipient 10 l
- Recipient 25 l

• Dezinfectant de nivel înalt/ sterilizant la rece
• Nu deteriorează instrumentarul medical

• Compatibilitate excelentă cu materialele 

• Sigur la utilizare

• Inodor

• Nu se fixează pe suprafețe

• Nu este coroziv

• Timp de acțiune - 5 minute 20 ºC
• Nu necesită activator

Rentabil

• Conform cu standardul EN14885 în ce privește proprietățile 
dezinfectanților



Proprietăți microbiologice ale Virusolve®+ EDS 
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D I S T R I B U I T  D E :

VIRUSOLVE®+ EDS 
DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT/ STERILIZANT LA 

RECE PENTRU ENDOSCOAPE ȘI ECHIPAMENTE 
MEDICALE

DEZINFECTANȚI

Mod de utilizare

Reprocesarea instrumentarului - Dezinfecție de nivel înalt 
Potrivit pentru toate tipurile de instrumentar medical, critic și 
non-critic și pentru toate tipurile de dispozitive medicale, 
inclusiv pentru cele sensibile termic.    
Pentru dezinfecția manuală a instrumentarului și a echipamentelor 
medicale  
Etapa 1:
•Asigurați-vă că intrumentele au fost curățate bine în prealabil 
(cu produse din familia Viruzyme sau Virudent N Manual) 
și ulterior clătite.

Etapa 2
1.  Diluați Virusolve®+ 

EDS în apă în 
concentrație 2,5% (25 
ml/ l).

3. Clătiți în apă sterilă 
și uscați cu material 
steril. 

Dispozitivul medical 
este acum pregătit 
pentru utilizare. 

Activ împotriva Standarde Timp de contact

Sporilor EN13704
EN14347

2 minute
1 minut

Micobacteriilor EN14348 
Mycobacterium terrae
Mycobacterium tuberculosis
EN14563
Mycobacterium terrae
Mycobacterium avium

1 minut
1 minut

5 minute
5 minute

Bacteriilor EN1276, EN13727, 
EN14561

1 minut
5 minute

Virusurilor EN 14476
Polio & Adeno
HIV, Hep B & C

5 minute
1 minut

Fungilor/ Levurilor  EN1275, EN1650
EN14562, EN13624

1 minut
5 minute
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2.  Înmuiați echipamentul 
medical în această soluție 
timp de 5 minute, 
asigurând-vă că toate 
șanțurile și canalele sunt 
acoperite cu soluție. Aceste 
condiții sunt necesare pentru 
a obține activitate bactericidă,
 fungicidă, virucidă, 
micobactericidă și sporicidă. 

Notă: Asigurați-vă că toate 
cavitățile sunt acoperite cu
 soluție  Virusolve®+ EDS  și
 că nu există bule de aer. 

Reutilizarea produsului pentru dezinfecție
Soluția Virusolve®+ EDS a demonstrat eficiență la reutilizare în 
prezența factorilor de contaminare din sol organic și a încărcăturii 
microbiologice. Concentrația constituenților activi Virusolve®+ EDS 
trebuie verificată pe toată durata utilizării, prin intermediul kitului 
de testare  a concentrației sau a testelor bandă Virusolve®+ EDS 
Concentration. Produsul Virosulve+ EDS trebuie eliminat din uz la 
14 zile de la diluare, chiar dacă concentrația constituenților activi 
este la sau deasupra nivelului MEC. Pentru detalii, consultați PIBS 
08-006.




