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BACTICID 
 

MEDITSIINISEADMETE  PINDADE  KIIRDESINFEKTANT 
 

 
BACTICID on aldehüüdivaba meditsiiniseadmete pindade kiirdesinfektant. Toode on 

valmis töölahusena, mida on mugav kasutada. Pihustamisel katab lahus pinnad 

ühtlaselt. Sobib kasutamiseks kõikidel alkoholi taluvatel pindadel. Meditsiiniseadmete  

desinfektsiooni tuleb teha regulaarselt vastavalt desinfektsiooniplaanile. 

Tootes kasutatakse kolme tugevat desinfektanti – alkoholi ja  kahte erinevat 

kvaternaarset ammooniumiühendit, mis muudavad ta laia toimespektriliseks toimides 

ka nendesse bakteritesse, mis tavaliste desinfektsioonivahendite suhtes muutuvad 

kiiresti resistentseteks. Samuti omab BACTICID toimet tugeva rasvkapsliga 

resistentsetesse bakterite tüvedesse kuna alkohol muudab rasvkapslid desinfektandile 

kergemini läbitavaks. 

BACTICID on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram- negatiivseid 

ja Gram-positiivseid baktereid (sealhulgas Mycobacterium terrae) ja seeni, 

desaktiveerib nii ümbrisega (sh HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex) kui ka 

ümbriseta viirusi (sh Adeno, Rota). 

 

KASUTAMINE: 
BACTICID on efektiivne  vahend meditsiiniseadmete nagu operatsioonilauad, 

kanderaamid, patsienditoolid, haigla- ja sünnitusvoodid, ratastoolid jne kiireks 

desinfektsiooniks kõrgendatud hügieeninõuete tingimustes, kus desinfitseerimine on 

tähtsaim profülaktiline abinõu infektsiooni vältimiseks.  
Toodet kasutatakse valmis töölahusena alkoholi taluvate meditsiiniseadmete pindade 

desinfektsiooniks. BACTICID´i ei lahjendata. Kui ei teata pinnakatte taluvust 

alkoholile, võib seda proovida pinna silmatorkamatus kohas. Ei sobi kasutamiseks 

akrüülklaasile ja alkohollahustuvale lakile. BACTICID kantakse meditsiiniseadmete 

pindadele pihustamise teel ning toimeaja möödudes vajadusel pühitakse laiali. 

Toimeaeg 30 sek Pinnad peavad olema kaetud täielikult. Meditsiiniseadmete 

desinfektsiooni tuleb teha regulaarselt. 

 
Mikrobioloogia: 
Kasutatakse lahjendamata. 
Escherichia coli   lahjendamata   30 sek. 

Staphylococcus aureus  lahjendamata   30 sek. 

Pseudomonas aeruginosa  lahjendamata   30 sek 

Streptococcus feacalis   lahjendamata   30 sek 

Mycobacterium terrae   lahjendamata   30 sek  

Candida albicans   lahjendamata   30 sek  

HBV/HBsAg    lahjendamata   30 sek 

HIV     lahjendamata   30 sek 

Adenoviirused    lahjendamata   30 sek 

Herpes simplex   lahjendamata   30 sek. 

Rota     lahjendamata   30 sek 

Vaccina    lahjendamata   30 sek 
BVDV     lahjendamata   30 sek 

(surrogaarviirus HCV määramiseks) 
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Toode vastab EN 1040, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 13624, EN13697 

nõuetele. 

 
Kuna BACTICID on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat) ja vaccinia viirustele, 

inaktiveerib toode kõiki kapseldunud viiruseid. Nende katsetuste põhjal võib väita, et 

BACTICID on efektiivne ka nn. verega edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, 

HCV ja HIV, samuti viirusgruppidele nagu orthomyxoviirused (kaasaarvatud 

influensaviirus, H5N1) ja herpesviirused (Herpes simplex virus). 
 
ETTEVAATUSABINÕUD: 
Vahend on väga tuleohtlik. 

Hoida eemale süttimisallikatest, mitte suitsetada. 

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega, vajadusel pöörduda arsti poole. 

 
KOOSTIS: 
etanool 72%(w/w), 78,7%(v/v) (toimeaine), kvaternaarsed ammooniumühendid 

0,025%(toimeaine) 

 

pH 6,5 - 7,5 
 
Registreeritud  Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas 

Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 
 
PAKEND: 

500 ml pihustuspudel 

  500 ml klappkorgiga pudel 

   700 ml pihustuspudel 

   1L plastpudel 

   5 L kanister 

 

 

 
 


