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Principalele calități ale Virusolve®+

Dezinfectant sporicid de nivel înalt și agent de curățare
Nu conține aldehide sau compuși ai clorului.
100% biodegradabil
Necoroziv
Nu aderă la suprafețe.
Nu emană vapori.
Dispozitiv medical de clasa IIb

Ambalaj

Soluție RTU (gata de utilizare) 
Pulverizator 750 ml
Recipient 5 l
Recipient 25 l
Canistră 210 l
IBC 1.000 l

Concentrat
Recipient 2,5 l
Recipient 5 l
Recipient 25 l
Canistră 210 l
IBC 1.000 l

Recipient 25 l
Canistră 210 l

Recipient 2,5 l

Recipient 25 l
Canistră 210 l

Performanță și protecție garantate prin controlul
total al infecțiilor -  în deplină siguranță!

VIRUSOLVE®+
Amity Limited

DEZINFECȚIE SPORICIDĂ ȘI CURĂȚARE
A DISPOZITIVELOR MEDICALE ȘI
A SUPRAFEȚELOR DE ORICE TIP 

Virusolve®+ este un dezinfectant de nivel înalt (HLD). Formula nu conține aldehide periculoase sau compuși ai clorului.

Virusolve®+ este un agent de curățare și dezinfecție terminală foarte eficient care acționează împotriva sporilor bacterieni, 
micobacteriilor, bacteriilor, fungilor și virusurilor. Produsul este destinat eliminării riscului de infecție încrucișată cu spori, TB, 
virusuri, fungi și bacterii.

Virusolve®+ inactivează microorganismele și le distruge prin inhibarea sintezei ARN. Produsul este inodor și incolor și este 
sigur de utilizat pe orice tip de suprafață.

VIRUSOLVE®+
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Proprietăți microbiologice Virusolve®+ 

VIRUSOLVE®+
CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE SPORICIDĂ 

PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE ȘI TOATE
TIPURILE DE SUPRAFEȚE. 

Utilizare
Curățarea suprafețelor și a mediului spitalicesc:
Pentru dezinfecție de nivel mediu: Diluați Virusolve® + în apă, în raport 0,5% (5 ml concentrat/ litru apă) la 20°C.
Pentru dezinfecție de nivel înalt: Diluați Virusole®+ în apă, în raport 5% (50 ml concentrat/ litru apă) la 20°C. Dispensați soluție diluată 
Virusolve+ direct pe suprafața ce urmează să fie tratată și întindeți soluția pe  întreaga suprafață cu o lavetă ce nu lasă scame.
Lăsați să acționeze 1 minut înainte de a curăța soluția sau de a înlătura prin periere depunerile de proteine, sânge și reziduuri organice. Depozitele 
rezistente pot fi îndepărtate mai ușor cu o perie aspră. Clătiți suprafață tratată cu apă curată, daca este necesar.
Echipamente și dispozitive medicale nesubmersibile
Aplicați soluție Virusolve®+ pe o lavetă textilă și ștergeți părțile importante ale dispozitivului/ echipamentului medical, asigurându-vă că 
întreaga suprafață tratată este în contact cu soluția timp de cel puțin 1 minut (ILD - nivel mediu) sau 5 minute (HLD - nivel înalt). Clătiți 
suprafața dispozitivului medical cu o lavetă umedă.

Dispozitive medicale
Pentru dezinfecția manuală a dispozitielor 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.

Soluția Virusolve®+ a demonstrat eficiență la reutilizare în prezența 
factorilor de contaminare din sol organic și a încărcăturii microbiologice. 
Concentrația constituenților activi Virusolve+ trebuie verificată pe toată 
durata utilizării prin intermediul kitului de testare a concentrației sau a 
testelor bandă Virusolve+ Concentration. Produsul Virosulve+ 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.

Etapa 2:

 

Diluați Virusolve®+ în
apă, la concentrație
de 5% (50 ml/ l).

Înmuiați echipamentul medical în această 
soluție timp de 5-10 minute, asigurându-vă 
că toate 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®+ și că nu 
există bule de aer. 

Cătiți cu apă sterilă și
uscați cu material steril. 

Dispozitivul medical este
acum pregătit pentru
utilizare.

Activ împotriva Standarde Timp de contact

Sporilor

Micobacteriilor 

Bacteriilor 

Virusurilor 

Fungilor/ Levurilor 

EN13704
EN14347

EN14348
Mycobacterium terrae
Mycobacterium tuberculosis
EN14563
Mycobacterium terrae
Mycobacterium avium

EN1276, EN13727,
EN13629, EN14561

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

EN1275, EN1650
EN13624, EN14562

2 minute
1 minut

1 minut
1 minut

5 minute
5 minute

1 minut
5 minute

5 minute
1 minut

1 minut
5 minute


