CIDEX®
roztwór aldehydu glutarowego

Efektywny Êrodek
do dezynfekcji narz´dzi,
instrumentów medycznych
i endoskopów
• Szybki i skuteczny
• Wydajny
• ¸atwy w u˝yciu
• Kompatybilny
• Kontrola aktywnoÊci
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Szybki
i skuteczny Êrodek
do dezynfekcji
narz´dzi,
instrumentów
medycznych
i endoskopów
CIDEX® jest 2,2-2,7% roztworem aldehydu
glutarowego przeznaczonym do dezynfekcji
wysokiego stopnia. Mo˝e byç stosowany
wsz´dzie tam, gdzie sterylizacja termiczna jest
niemo˝liwa. CIDEX® jest niezwykle
skutecznym i szybkim preparatem.
Ju˝ w ciàgu 20 min. likwiduje bakterie,
grzyby, wirusy (HBV, HIV) i pràtki gruêlicy.
Dzia∏anie sporobójcze w roztworze CIDEX®
wymaga ekspozycji sprz´tu medycznego przez
10 godzin w temp. 25°C.

CIDEX® jest preparatem wyjàtkowo prostym
w przygotowaniu. Nale˝y wsypaç zawartoÊç
za∏àczonego aktywatora do pojemnika
z CIDEX®-em i potrzàsnàç. Roztwór zabarwi
si´ na zielono, co oznacza, ˝e jest gotowy do
u˝ycia. CIDEX® jest skutecznym Êrodkiem
dezynfekcyjnym równie˝ w obecnoÊci
zanieczyszczeƒ organicznych nawet do 5%.
Uwaga:
Przed dezynfekcjà sprz´t medyczny musi byç
starannie oczyszczony, umyty i wysuszony.

Przeprowadzone badania wykaza∏y,
˝e CIDEX® mo˝e byç stosowany
do dezynfekcji endoskopów i innych
urzàdzeƒ, produkowanych przez m.in.:
• Olympus, Pentax
• Acuson, Karl Storz.

W∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne

Roztwór CIDEX® zachowuje skutecznoÊç
dzia∏ania w ciàgu 14 dni od momentu
aktywacji. W tym czasie mo˝liwa jest
wielokrotna dezynfekcja endoskopów
i innych instrumentów medycznych.
Mo˝e byç stosowany w automatycznych
myjniach-dezynfektorach do endoskopów.

• Postaç, kolor, zapach
ciecz, przeêroczysta, zielonkawa po aktywacj,
o zapachu aldehydu

Kontrola aktywnoÊci

¸atwy w u˝yciu

Kompatybilny z endoskopami
i wi´kszoÊcià urzàdzeƒ oraz
instrumentów medycznych

Wydajny, ekonomiczny
i uniwersalny

Wskazane jest sta∏e kontrolowanie
aktywnoÊci roztworu testami paskowymi
CIDEX® Test Strip - (badanie minimalnej,
efektywnej koncentracji substancji
aktywnej MEC na poziomie 1,5%).
Zmiana zabarwienia wskaênika na
kolor purpurowy Êwiadczy o aktywnoÊci
preparatu i w∏aÊciwym st´˝eniu substancji
aktywnej. Niezwyk∏a kompatybilnoÊç
preparatu z materia∏ami stosowanymi
do konstrukcji endoskopów, umo˝liwia
dokonanie ∏atwej i bezpiecznej
zamiany u˝ywanego dotychczas
Êrodka dezynfekcyjnego na CIDEX®.

Ârodki ostro˝noÊci
Stosowaç Êrodki ochrony osobistej: odzie˝
ochronnà, okulary, r´kawice. Niewielkie
iloÊci uwolnionego i rozcieƒczonego
produktu nale˝y sp∏ukaç du˝à iloÊcià wody
do kanalizacji. Mniejsze wycieki (poni˝ej
5 litrów) mogà byç usuwane za pomocà
rozcieƒczonego amoniaku. OczyÊciç ska˝one
powierzchnie. W przypadku wi´kszych
wycieków nale˝y zastosowaç 250g dwusiarczanu sodu na ka˝de 5 litrów produktu, które
nale˝y wymieszaç za pomocà Êcierki (mopa)
lub innego narz´dzia. Odczekaç 5 minut
w celu zoboj´tnienia produktu a nast´pnie
przesypaç materia∏em poch∏aniajàcym i zmyç
wodà. Aldehyd glutarowy ulega biodegradacji
w ∏atwym stopniu.

Niezwyk∏a kompatybilnoÊç roztworu
CIDEX® z materia∏ami stosowanymi
w konstrukcji endoskopów zapewnia
pe∏ne bezpieczeƒstwo tym delikatnym
instrumentom. Nie wykazano tak˝e
negatywnego wp∏ywu Êrodka na:
• metale i tworzywa sztuczne
• elastomery, kleje, szk∏o
• materia∏y stomatologiczne.

• St´˝enie substancji czynnej
2,2-2,7% aldehyd glutarowy
• WartoÊç pH, rozpuszczalnoÊç w wodzie
8,2 - 8,9 po aktywacji
• G´stoÊç wzgl´dna
1,0000 przy 20°C
• Informacje toksykologiczne
LD50 (doustnie, szczury) > 2000 mg/kg
(dotyczy preparatu)
• Przeznaczenie
Dezynfekcja wysokiego stopnia - 20 min.
(Dzia∏anie bakteriobójcze, pràtkobójcze,
grzybobójcze, wirusobójcze)
Dzia∏anie sporobójcze - 10 godz.
• Okres przydatnoÊci do u˝ycia
Do 14 dni przy sprawdzaniu
aktywnoÊci paskami wskaênikowymi
CIDEX® Test Strip MEC = 1,5%
• Okres przechowywania
W oryginalnym opakowaniu
2 lata od daty produkcji,
w szczelnie zamkni´tych pojemnikach
• Klasyfikacja produktu
Klasa IIa wg MDD 93/42/EEC
• Gospodarka odpadami
Puste opakowania wyp∏ukaç wodà
Do utylizacji oddawaç puste i suche
• Identyfikacja zagro˝eƒ
Zwroty R
R20/22, R37/38, R41, R42/43
Zwroty S
S24/25, S26, S36/37/39, S45, S51

Jednostki sprzeda˝y
oraz akcesoria dodatkowe
Nazwa
produktu

Produkt posiada znak

Cidex® z aktywatorem 5000 ml

1 but.

SCX145

Paski testowe do Cidexu® 15 szt.

1 op.

MCX002
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Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. I∏˝ecka 24; 02-135 Warszawa
Dzia∏ Obs∏ugi Klienta: tel.: (022) 237 83 07; fax: (022) 237 83 00
Dzia∏ Marketingu: tel.: (022) 237 80 36; fax: (022) 237 80 13
e-mail: klientjj@jnjpl.jnj.com

