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Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama  

 Orto-fitalaldehit içerir

 Materyallere karşı hassastır

 Hızlı etki gösterir 

Ürün Özellikleri
Descoton OPA Plus kullanım talimatına uy-
gun kullanıldığında özellikle sterilizasyonun 
mümkün olmadığı ve ısıya duyarlı yeniden 
kullanılabilir yarı kritik tıbbi cihazların yüksek 
düzey dezenfeksiyonunu sağlar. 

Descoton OPA PLUS ısıya dayanıklı ve 
dayanıksız her türlü  malzemenin dezenfek-
siyonuna uygundur ve tavsiye edilen şekilde 
kullanıldığında malzemeler ile uyumludur. 

Hem manuel olarak dezenfeksiyon küvetle-
rinde hem de yarı otomatik olarak endoskopik 
makinelerde kullanıma uygundur. 

Korozyon önleyici maddeler içerdiğinden an-
ti korrozif etkiye sahiptir.

Kullanım Alanları
D e s coton O PA PLUS  t ıb bi  a le t  ve 
endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyon-
unda kullanılır. 

Descoton OPA PLUS tıbbi ve cerrahi aletler, 
MIC cerrahi aletleri dahil, endoskoplar ve an-
estezi malzemelerinin dezenfeksiyonu için, 
manuel olarak alet dezenfeksiyon küvetle-
rinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak 
makine üreticilerinin kullanım talimatlarına 
uygun olarak kullanıldığında yarı otoma-
tik endoskop yıkama makinelerinde de 
kullanılabilir.
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Kullanım Şekli
Kullanıma hazırdır, sulandırılmaz.

Çalışma solüsyonu kapalı haldeki dezenfek-
siyon küvetinde muhafaza edilme şartı ile 
14 gün kullanılabilir. Her kullanımdan önce 
solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol 
edilmelidir. Geçmeme durumunda ya da 
gözle görünür bir kirlilik olması durumunda 
solüsyonu hemen değiştiriniz.

Manuel kullanım:
Dezenfeksiyon işlemine başlamadan önce 
kan, diğer vücut sıvıları ve yağlayıcılar tıbbi 
cihazların yüzeylerinden ve lümenlerinden 
enzimatik bir temizleyici kullanılarak iyice 
temizlenmelidir. 

Dezenfeksiyon küvetine Descoton OPA 
Plus doldurulur. Dezenfekte edilecek aletler 
demonte edilerek küvet içerisine daldırılır. 
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DESCOTON OPA PLUS 
Yüksek Düzey Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı

Etkinlik Spektrumu ve Temas Süresi 1 dk. 5 dk. 15 dk. 30 dk. 60 dk.

Bakteri 

Bakterisidal
EN 13727 temiz koşul •
EN 14561 temiz koşul •

Mikobakterisidal 
(M. avium ve M. terrae)

EN 14348 temiz koşul •
EN 14563 temiz koşul •

Tüberkülosidal (M. terrae)
EN 14348 temiz koşul •
EN 14563 temiz koşul •

Yeast ve Fungus

Yeastisidal  (C. albicans)
EN 13624 temiz koşul •
EN 14562 temiz koşul •

Fungusidal
(C. albicans, A. brasiliensis)

EN 13624 temiz koşul •
EN 14562 temiz koşul •

Virüs

Virüsidal
(Poliovirus, Adenovirus, MNV) EN 14476 temiz ve kirli koşul •
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DESCOTON OPA PLUS 
Yüksek Düzey Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı

Solüsyonun tüm aletleri iyice kaplamasına 
dikkat edilmelidir.  Küvet kapağı kapatılarak 
etki süresince bekletilir. Aletler solüsyondan 
çıkarılarak durulama prosedürlerine uygun 
olarak durulanıp steril bir bezle kurulanır. 

Yarı Otomatik Endoskop Yıkama Makinele-
rinde Kullanım: 
En az 25 °C‘ye ayarlanabilen otomatik en-
doskop yıkama makinelerinde makine 
üreticisinin talimatlarına uygun bir şekilde 
kullanılmalıdır. 

Durulama Prosedürü
Orto-talaldehit kalıntıları alerjik reaksiyon-
lara neden olabileceği için dezenfeksiyon 
işleminden sonra çok iyi bir durulama pro-
sedürü uygulanma- lıdır.

1. Elle Durulama: 
Descoton OPA PLUS  solüsyonundan 
çıkardığınız cihaz tamamen kaplanacak 
şekilde bol su içerisine (minimum 8 litre) 
yerleştiriniz. En az 1 dakika su içerisin-
de bekleterek durulayınız. Cihaz üreticisi 
tarafından başka şekilde önerilmediyse 
tüm lümenlerin içerisine de en az 100 ml su 
doldurun. Her durulama işleminden sonra 
kullanılan suyu dökerek bu işlemleri 2 defa 
daha tekrarlayın. Böylece cihaz bol su ile üç 
(3) defa durulanmış olmalıdır.

Dezenfekte edilen cihazın kritiklik dü-
zeyine göre musluk suyu yerine steril su 
kullanınız. Steril su ile durulama işlemeleri 
için aşağıdaki madde 3 ve 4’e bakınız.

İ lave durulama bi lgis i  iç in ,  tek rar 
kullanılabilir tıbbi cihaz üreticisinin etiketine 
başvurun.

2. Yarı Otomatik Durulama: 
Kullanımı onaylanmış bir yarı otomatik 
endoskop yıkama cihazında bir durulama 
döngüsü seçin. Seçilen durulama döngü-
sünün tıbbi cihazı, tekrar kullanılabilir cihaz 
üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda, tüm 
lümenleri de dahil olmak üzere, bol su ile 
iyice durulayabileceğinden emin olun. Ci-

haz üreticisi başka şekilde önermemişse her 
durulama en az 1 dakika sürmelidir. Tüm 
durulama işlemleri boyunca bol ve taze su 
kullanılmalıdır. Durulama suyunu tekrar du-
rulama ya da başka bir amaçla kullanmayın.

İ lave durulama bi lgis i  iç in ,  tek rar 
kullanılabilir tıbbi cihaz üreticisinin etiketine 
başvurun.

3. Steril Su İle Durulama: 
İçme suyu patojenik olmayan mikroor-
ganizmalar içerebilir. Ancak bu mikroor-
ganizmalar bağışıklık sistemi güçlü ol-
mayan veya tedavisi sebebiyle bağışıklık 
sistmi baskılanmış olan hastalar için enfek-
siyon riski oluşturabilir. Bu sebeple bazı kri-
tik cihazların içme suyu yerine steril su ile 
durulanmaları gerekir.

Steril Su ile durulanmaları gereken cihazlar:
- Bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalar için 
tasarlanmış olan cihazlar
- Vücudun steril alanlarında kullanılması 
amaçlanmış olan cihazlar
- Eğer mümkünse solunum yollarını ve 
akciğerleri incelemek için kullanılan
bronoskoplar

Tüm cihazlar için eğer mümkünse steril su ile 
durulama işlemi önerilir.

4. İçme Suyu İle Durulama: 
Steril su ile durulama mümkün değilse 
gerekli su kalitesini elde etmek için, su 
işleme sisteminin/sistemlerinin sürek-
li bakımının aksatılmaması tavsiye edi-
lir. 0,2 mikronluk bakteri tutucu ltrelerin 
kullanımı da içme suyu yoluyla gelebilecek 
mikroorganizmaları elimine edebilir. Ancak 
bu ltreler düzenli bir şekilde değiştirilmezse 
ltrelerde oluşabilecek biyolm tabakaları 
daha büyük riskler oluşturabilir. Bu se-
beple ltre kullanılacaksa ltre üreticisinin 
talimatlarına uyulmalıdır.

Durulama işleminden sonra cihaz tam ola-
rak kurutulmazsa, nemli kalan cihazda bak-
teriler hızla kolonize olacaktır. İçme suyu ile 

yapılan durulama işlemlerinde, içme suyun-
da bulunabilecek bakteriler kurumaya karşı 
daha fazla direnç göstereceği için, hızlı ku-
rutma işlemleri kolonizasyonu önlese bile 
cihazın bakterilerden tam olarak arınmasına 
engel olacaktır. Bu durumda hem kurutma 
işlemini hızlandırmak hem de içme suyun-
dan gelebilecek mikroorganizma sayısını 
azaltmak için %70 İzopropil alkol kullanılarak 
son bir durulama yapılabilir.

İçerik
100 g Descoton OPA Plus;
0,55 g Orto-fitalaldehit içerir.

Malzeme Uyumluluk
Tavsiye edilen şekilde kullanıldığında 
malzemeler ile uyumludur. Önceden hasar 
görmüş aletler ve endoskoplar ile kullanımı 
uygun değildir. 

Pentax, Fujinon ve Olympus marka 
endoskoplarda kullanılmıştır.

Bilirkişi Raporları
Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında 
mevcuttur.

Uyarılar
Orto-talaldehit içerir. Alerjik reaksiyona 
yol açabilir. YUTULDUĞUNDA:
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 
114 NOLU TELEFONUNU veya
doktoru/hekimi arayın. DERİ (veya 
saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş
tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. 
Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ
İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç 
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve
yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 
Durulamaya devam edin. Hemen
tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Kullanmadan 
önce etiketi okuyun. İçeriği/kabı
ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Orto-talaldehit içeren dezenfektanların 
kullanımından önce aletlerin ön
temizliği iyi bir şekilde yapılmalıdır, 
hammaddenin özelliğinden dolayı iyi
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DESCOTON OPA PLUS 
Yüksek Düzey Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı

temizlenmemiş aletlerde protein 
yükü sebebiyle boyama görülür.

Bertaraf etmeden önce solüsyon Glisin 
ile nötralize edilmelidir. (5 L ürün
için en az 30 g glisin kullanılmalıdır.) 

Sadece profesyonel kullanım içindir

Depolama ve Saklama Koşulu
Orijinal şişesinde 15-30 °C, iyi havalandırılan 
bir ortada saklanmalıdır. 

Ruhsat
-93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne uy-
gundur.
- Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi‘ne 
kayıtlıdır.

Üretici Firma
Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic.A.Ş
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün Ambalaj Şekli İçerik Günderim Birimi REF

DESCOTON OPA PLUS Bidon 5L 3 00-TR9100-050

Dezenfektanları güvenle kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiket ve ürün bilgilerini okuyun.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30°C

15°C


