Desinfecção manual
de instrumentos

Desinfectante de alto nível para instrumentos e endoscópios, pronto a utilizar.

Uma empresa do
GRUPO HARTMANN

PRÊT Á L’EMPLOI
Korsolex® 100
READY TO USE
Propriedades do produto
 pronto a utilizar
 inactivação efectiva de todos os microrganismos
 desinfecção rápida
 excelente compatibilidade com os materiais
 fácil de utilizar, sem necessidade de activador
Korsolex® prêt à l’emploi / Korsolex® ready to use é um
produto altamente adequado para a desinfecção de
todos os tipos de instrumentos termo-resistentes e
termo-sensíveis. Não é necessário diluir a solução antes
de utilizar. A associação equilibrada do glutaraldeído
com os compostos adjuvantes potencia a actividade da
substância activa. Esta formulação é estável durante
vários anos e não tem de ser activada antes de utilizar.
Assim, Korsolex® prêt à l’emploi / Korsolex® ready to use
é extremamente simples para o utilizador.

Composição
Substância activa em 100 g: Glutaral 2,1 g.
Outros ingredientes: Inibidores da corrosão, solventes,
surfactantes, fragrâncias.

Actividade microbiológica
Bactericida, leveduricida, fungicida, tuberculicida,
esporicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo
VHB, VIH e VHC), virucida.

Áreas de aplicação
Desinfecção e esterilização de:
 instrumentos termo-resistentes e termo-sensíveis
 endoscópios, bem como laparoscópios
 equipamento de anestesia, tubos, máscaras, etc.

Instruções de utilização
 Procedimento para o banho de imersão
Assegure-se de que todas as superfícies e aberturas
dos instrumentos estão completamente imersas em
Korsolex® prêt à l’emploi / Korsolex® ready to use. Dê
particular atenção à limpeza e desinfecção dos
sistemas de canais: os canais de biópsia bem como
os canais de ar e de lavagem, os recipientes de
armazenamento das soluções de lavagem e a
tubagem relevante.
 Banho de ultra-sons
Korsolex® prêt à l’emploi / Korsolex® ready to use pode
ser utilizado em todos as tinas para banhos de ultrasons em aço inoxidável. Assegure-se de que é
cumprido o tempo de exposição aos ultra-sons
recomendado pelo fabricante dos instrumentos
(normalmente 5 minutos). Para uma desinfecção
adequada, siga os tempos de exposição apresentados
na tabela de dosagem.
 Fase de enxaguamento
Após a desinfecção, enxagúe abundantemente com
água desmineralizada ou água que deverá ser, no
mínimo, potável e seque o instrumento.

 Armazenamento
Guarde os endoscópios apenas quando estiverem
secos e proteja-os de uma eventual recontaminação
até que sejam reutilizados!
 Prazo de utilização
Se forem desinfectados instrumentos pré-lavados, a
solução pode ser utilizada durante um período até 28
dias. A solução Korsolex® prêt à l’emploi / Korsolex®
ready to use, dentro da embalagem fechada, tem um
prazo de validade de 3 anos após a data de produção.
O prazo de validade está especificado em todos os
garrafões de 5 litros.

Dose recomendada
Microrganismos

tempo de exposição /concentração
3 min 5 min 10 min 45 min
2h

Bactericida
(EN 1040)
Leveduricida/
Fungicida
(EN 1275)
Tuberculicida
(NF T 72 190)

conc.

conc.

Virucida contra vírus
encapsulados
(incluindo VHB, VIH e
conc.
VHC)
Virucida
(NF T 72 180)
Esporicida
(NF T 72 230) 3 log
5 log

conc.

conc.

conc.
conc.

Certificação - listagem
Rótulo CE de acordo com a directiva relativa aos dispositivos
médicos (DDM).

Dados físico-químicos
Aspecto
claro
pH
Densidade (20 °C)
Índice de refracção nD20

líquido límpido amarelo
aprox. 4,5
aprox. 1,01 g/cm3
aprox. 1,34

Apresentação
Garrafão de 5 litros.
Rótulo da solução: Xn Nocivo. Contém: Glutaral. Nocivo por inalação e ingestão.
Irritante para as vias respiratórias e para a pele. Risco de lesões oculares
graves. Pode provocar sensibilização através da inalação e do contacto com a
pele. Não respire os vapores/aerossóis. Evitar o contacto com a pele. Em caso
de contacto com os olhos, lave imediatamente com bastante água e consulte um
médico. Utilize luvas e protecção ocular/facial adequadas.
As recomendações relativas aos nossos produtos são baseadas em testes
científicos e prestadas de boa fé. É possível obter informações mais
pormenorizadas, por exemplo relativas à compatibilidade com os materiais,
apenas em casos particulares. As nossas recomendações não são obrigatórias
e não constituem uma garantia. Não excluem quaisquer testes que uma
empresa possa realizar por si própria relativamente à finalidade e ao
procedimento pretendido. Não podemos aceitar qualquer responsabilidade a
este respeito. Isto está de acordo com as nossas condições gerais de venda e
fornecimento.
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