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DEZINFECTANŢI DE UZ MEDICAL

Maxil

Maxil Sept BCS

Maxil Sept S

Maxil Sept IN Sensitive

Maxil Sept IN

Produsul Maxil Sept BCS este recomandat la curăţarea
şi dezinfectarea tuturor spaţiilor de spital (pardoselilor,
meselor, pereţilor lavabili, uşilor), a spaţiilor private din
instituţii publice, locuri de joacă pentru copii, precum şi în
spaţiile de producţie. Timpul de acţiune biocidă a produsului
se instalează în maxim 30 minute de la aplicare. Produs pe
bază de săruri cuaternare de amoniu.

Produsul Maxil Sept S este recomandat la curăţarea şi
dezinfectarea tuturor spaţiilor de spital (pardoselilor,
meselor, pereţilor lavabili, uşilor), a spaţiilor private din
instituţii publice, locuri de joacă pentru copii, precum
şi în spaţiile de producţie. Timpul de acţiune biocidă se
instaleazăîn maxim 60 minute de la aplicare. Produs pe
bază de glutaraldehidă.

Produsul Maxil Sept IN Sensitive se foloseşte la
dezinfectarea/sterilizarea tuturor instrumentelor medicale:
instrumente termostabile şi termolabile, endoscoape şi
laparoscoape, precum şi la dezinfectarea echipamentului
de anestezie, tuburi, măşti etc. Timpul de acţiune se
instalează între 10 şi 60 minute, în funcţie de operaţia
dorită. Sterilizant chimic la rece pe bază de glutaraldehidă.
Soluţia de lucru este stabilă 28 de zile.

Produsul Maxil Sept IN se foloseşte la dezinfecţia de nivel înalt
prin imersie, a tuturor tipurilor de instrumentar termolabil
şi termostabil, precum şi în băi cu ultrasunete din spitale şi
laboratoare etc. Timpul de acţiune se instalează în maxim 15
minute de la aplicare (la o concentraţie de 1,5%) şi 5 minute de
la aplicare (la o concentraţie de 5%). Soluţia de lucru este stabilă
7 zile.

Maxil Sept Ultrarapid

Maxil Zyme

Produsul Maxil Sept Ultrarapid se utilizează la dezinfectarea suprafeţelor,
dispozitivelor medicale rezistente la alcooli, din instituţiile sanitare şi
instituţiile private, spitale, centre medicale, cămine de bătrâni, şcoli,
industrie farmaceutică, cosmetică şi alimentară. Efectul biocid se
instalează în 2 minute. Produsul are o uscare rapidă şi nu lasă reziduri.

Produsul Maxil Zyme este un detergent enzimatic
recomandat pentru curăţarea instrumentarului.
Îndepărtează toate tipurile de proteine de pe
instrumentar. Este uşor de utilizat, deosebit de
eficient, neavând nici o restricţie în utilizare.

Maxil Sept ICF

Maxil Săpun Lichid

Maxil Sept RI

Maxil Sept TA

Produsul Maxil Sept ICF se foloseşte la dezinfectarea
igienică şi chirurgicală a mâinilor prin frecare. Timpul
de acţiune se instalează la maxim 90 de secunde de
la aplicare. Produs sub formă de gel, nu lasă mâinile
lipicioase după absorbţie, nu necesită clătire.

Produsul Maxil Săpun Lichid se foloseşte la dezinfectarea
igienică şi chirurgicală a mâinilor prin spălare şi/sau frecare.
Timpul de acţiune se instalează la maxim 90 de secunde
de la aplicare. Maxil Săpun lichid conţine un complex de
emolienţi care ajută la protecţia pielii.

Produsul Maxil Sept RI este recomandat a se folosi
ca şi antiseptic pentru tegumente şi mucoase.
Este un produs pe bază de povidoneiodină.
Recomandat înaintea intervenţiilor chirurgicale
etc.

Produsul Maxil Sept TA se foloseşte la
dezinfectarea mâinilor şi a tegumentelor,
înaintea injecţiilor etc. Timpul de acţiune
se instalează la maxim 90 de secunde de la
aplicare. Este un produs pe bază de alcool şi
clorhexidină.

