
 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, homojen, l�k�t

Açık mav�

Karakter�st�k, kend�ne has 

7.0 -7.8

Deneye Uygun

CLEAN FLASH OPACLEAN FLASH OPACLEAN FLASH OPA
 Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı      Medikal Ekipman ve Yüzeyler İçin Aldehitsiz 

Yüksek Düzey Dezenfektan

1,0  ± 0,2

Açıklama

1 L�tre PE Ş�şe

Ambalaj

12x1 L�tre

5 L�tre PE B�don

10 L�tre PE B�don

4x5 L�tre

1 adet



Preparat T�p�

Clean Flash Opa solüsyonu akt�ve ed�lm�ş % 0,55 oranında O-Phthalaldehyde �çer�r. Sporros�t ve ster�l�zan etk�l� 
kullanıma hazır alet dezenfektanıdır. Her türlü tıbb� ve cerrah� aletler�n, anestez� aksesuarlarının (maske,ambu vb.) 
�ex�ble ve r�j�d endoskopların, bronkoskopların, ultrasound probların, yüksek düzey dezenfeks�yonu �ç�n kullanılan, 
Kuaterner ammonyum, fenol, klor, formaldeh�t, gluteraldeh�t �çermeyen b�r preparattır. Çok etk�l� korozyon 
�nh�b�törler� �çerd�ğ�nden kullanılan alet ve c�hazlara zarar vermez.

 Ant�m�krob�yal Özell�kler� 

Bakter�s�t (Tbc, MRSA, VRE, P.aerug�nosa, Ac�netobacter türler� dah�l) 
Fungus�t 
Sporos�t 
V�rüs �nakt�ve ed�c� (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakz�n�a, Herpes , Rota v�rüs), 
Kısa sürel� etk� 5 dak�kadır. 

 Kullanım Alanlar ı

 Clean Flash Opa Solüsyonu, her türlü cerrah� alet�n, ısıya dayanıksız anestez� 
aksesuarlarının (maske ambu, vb) ve karl storz, Olympus, pentax, fuj�non, �ex�ble ve r�j�d 
g�b� tüm endoskopların dezenfeks�yonu yanı sıra her türdek� cerrah� alet�n ve laparaskop� 
aletler�n�n dezenfeks�yonu �ç�n çok uygundur. Paslanma, korozyon endoskop kılı�arında 
yumuşama renk değ�ş�kl�ğ� vb. zedelenmelere neden olmaz. Clean Flash Opa solüsyonu 
kauçuk, last�k, cam, tahta, porselen ve paslanmaz çel�k malzemelerle uyumludur. 

 Kullanım  Şekl�

Dezenfeks�yon kaplarında kullanım �ç�n : hasarsız ve ön tem�zl�ğ� yapılmış sağlam aletler� çözelt� �ç�ne daldırınız. Tüm 
yüzeyler ve boşluklar çözelt� �le ıslanmış olmalıdır. Etk� süres� geçt�kten sonra aletler� çıkarıp tem�z su �le d�kkatl�ce 
yıkayınız ve kurutunuz. Tüm s�rkülasyon prosedürler� �ç�n uyumludur. Otomat�k yıkama ve dezenfeks�yon mak�neler�nde 
kullanıma uygundur. Otomat�k yıkama mak�nes� üret�c�s�n�n prosedürler�n� uygulayınız.

 Kullanım Konsantrasyonu 
 Kullanıma hazırdır, seyreltmey�n�z! Akt�vasyon'a gerek yoktur! 

B�leş�m�

www.famedmedikal.com.tr
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. 

Dezenfeks�yon çözelt�s�n�n m�n�mum etk�nl�k konsantrasyonunu ( MEC) Test str�b� �le günlük kontrol ed�lmel�d�r. Etk�s�n� 
Kaybetm�ş Ürünü solüsyonun yanında ver�len nötral�zanı �le teşekkül ett�rerek bertaraf ed�n�z. Dezenfeks�yon çözelt�s� 
14 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.Opa solüsyonları 14.günün sonunda etk�nl�ğ�n� y�t�rmem�ş olsa b�le kullanılmamalı ve 
bertaraf ed�lmel�d�r. Solüsyon, açılmış yarım kalan ambalajında 75 gün boyunca kullanılab�l�r. Clean Flash Opa 
Solüsyonu kullanıma hazırdır, seyreltmey�n�z! Kısa sürel� etk� 5 dak�kadır.
 
           D�kkat: çok k�rl� aletlerde ek deterjan olarak sadece non-�yon�k bazlı ürünler kullanılmalıdır.

 100 g. Çözelt�de; 0,55g. O-Phthalaldehyde �çer�r. 
Yardımcı maddeler olarak; Korozyon 
İnh�b�törler�(Benzotr�azole), 


	OPA 1
	OPA 2

