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2 L�tre PE Ş�şe

5 L�tre PE B�don
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RELIABLE RELIABLE RELIABLE 
Medikal Ekipman ve Yüzeyler İçin Aldehitsiz 
Yüksek Düzey Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

 F�z�ksel ve K�myasal Özell�kler�

Anal�z Adı Olması Gereken Değerler

Görünüm

Renk

Koku

Ph (25ºC) Der�ş�k 

Korroz���k deney�

Yoğunluk 25ºc (g/ml)

Berrak, homojenl�k�t

Renks�z 

Hoş kokulu 

6,0 - 8,0

Deneye Uygun

0,986 ±  0,02



Preparat T�p�

 BİORAD Rel�able kullanıma hazır, yüksek etk�l� tıbb� alet dezenfektanıdır. İk� cerrah� müdahale arasındak� med�kal c�hazların ve yüzeyler�n 
çabuk dezenfeks�yonunda kullanılab�l�r. Etk�n maddeler�n�n yanında Benzotr�azole korozyon �nh�b�törü, surfektan ve exc�p�ent maddeler�ne 
dayalıdır. Aldeh�t, fenol �çermez, toks�s�tes� çok düşüktür. Korozyon �nh�b�törü �çerd�ğ�nden, metal aksamlı yüzeylerde rahatlıkla kullanılır. 
Ayrıca kontam�nasyon kaynağı olab�lecek aletler�n ve yüzeyler�n sık dezenfeks�yonunda, her türlü duvar, zem�n ve envanter g�b� alanların 
tem�zl�k ve dezenfeks�yonunda kullanılab�l�r. BİORAD Rel�able aldeh�t �çermed�ğ� �ç�n kullanımı çok uygundur. 

 Ant�m�krob�yal Özell�kler� 

Bakter�s�d ( Tbc, Mycobacter�um terrae, MRSA ), etk� 1 dak�ka 
Fungus�d, etk� 15 dak�ka 
Sporos�d, etk� 15 dak�ka 
V�rüs �nakt�ve ed�c� 

 Kullanım Alanları 

 Hızlı dezenfeks�yona �ht�yaç duyulan cerrah� ve tıbb� aletler, anestez� malzemeler�, ısıya dayanıksız bükülür ve bükülmez endoskoplar, 
gözler�n v�rüs �nfeks�yonunu önlemek �ç�n göz doktoru muayenehaneler�nde ve gözlükçülerde, d�ş hek�ml�ğ�nde kullanılan, frezler, dental 
cerrah� malzemeler�, cam ve porselen, seram�k, metal aletler�n tem�zl�ğ� ve dezenfeks�yonuna yardımcı olur. Manüel ve ultrason�k yıkama 
mak�neler� �ç�n kullanıma uygundur. 

 Kullanım Şekl� 

 Daldırma: BİORAD Rel�able solüsyonundan dezefeks�yon küvet�ne yeter�nce 
boşaltılır. Hasarsız, sağlam aletler� kullandıktan hemen sonra çözelt� �ç�ne daldırılır. 
Tüm yüzeyler ve boşluklar çözelt� �le ıslanmış olmalıdır. Etk� süres� geçt�kten sonra 
aletler tem�z su �le yıkanır ve kuruması �ç�n beklen�r. Tüm s�rkülasyon prosedürler� 
�ç�n uyumludur. Dezenfeks�yon çözelt�s� 15 gün boyunca kullanılab�l�r. Bununla 
b�rl�kte çözelt�de gözle görülür b�r k�rlenme meydana gel�rse yen�s� �le değ�şt�r�lmes� 
tavs�ye ed�l�r. 

 Kullanım Dozu 

 BİORAD Rel�able kullanıma hazırdır, seyreltmey�n�z! Kullanım Dozu (100/100)'dür 

B�leş�m�

100 ml. çözelt�: %0,59 B�s (3-am�nopropyl)dodecylam�n, %0,72 d�decylmethylpoly(oxethyl) Ammon�um Prop�onate,
Yardımcı maddeler olarak: Benzotr�azole korozyon �nh�b�törü, surfektan, exc�p�ent, kompleksleşt�r�c� ve esans �çer�r.

Cev�zl� Mah. Hacılar Cad. No:44/A Kartal / İstanbul T: +90 216 597 0 567  - +90 216 441 29 99  F: +90 216 397 15 15

www.famed.com.trwww.famed.com.trwww.famed.com.tr

aaa eeemmFFF
FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 


	RELİABLE 1
	RELİABLE 2

