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ALFASEPT Z-2PLUS 

DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH DỤNG CỤ Y TẾ 

GIỚI THIỆU 

ALFASEPT Z-2PLUS là dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế chứa thành 

phần kết hợp hệ hoạt chất khử khuẩn amin bậc 4 và biguanides với hệ phụ gia tẩy rửa 

enzyme protease, chất hoạt động bề mặt non-ionic.  

MỤC ĐÍCH/ CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG 

 Mục đích sử dụng: làm sạch kết hợp khử khuẩn mức độ trung bình các dụng cụ, thiết 

bị y tế trong bệnh viện, trạm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm. 

 Chỉ định sử dụng:  

 ALFASEPT Z-2PLUS được sử dụng để làm sạch và khử khuẩn mức độ trung bình cho 

các dụng cụ không thiết yếu; làm sạch và khử nhiễm cho các dụng cụ thiết yếu và bán 

thiết yếu trước khi được tiệt khuẩn hoặc khử khuẩn bậc cao. 

 Sản phẩm phù hợp sử dụng với cả quy trình làm sạch bán tự động, các bể làm sạch 

siêu âm nhưng cần chú ý thời gian làm sạch không vượt quá thời gian khuyến cáo của 

nhà sản xuất thiết bị. 

TÍNH NĂNG:  

 ALFASEPT Z-2PLUS là sản phẩm khử khuẩn mức độ trung bình kết hợp làm sạch 

cho các dụng cụ y tế. 

 Phổ diệt khuẩn rộng và hiệu quả làm sạch tốt 

 Có thể dễ dàng rửa sạch mà không để lại tồn dư trên dụng cụ. 

 Độ pH trung tính giúp sản phẩm dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không 

gây ăn mòn kim loại. 

 Phân hủy sinh học. 

 Sản phẩm ít bọt, mùi hương dễ chịu 

 THÀNH PHẦN 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 7,0% (w/w); Poly(hexamethylenebiguanide) 

hydrochloride 1,5% (w/w); Enzyme protease;  chất hoạt động bề mặt nonionic; chất ức chế 

ăn mòn; chất bảo quản; chất tạo mùi và màu. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

 Mang khẩu trang và đồ bảo hộ phù hợp khi sử dụng sản phẩm. 

 Pha loãng sản phẩm thành dung dịch 0,5% (25 ml trong 5 lít nước ở nhiệt độ thường 

hoặc nước ấm). 

 Ngâm ngập hoàn toàn dụng cụ cần làm sạch trong thời gian 10 phút. Chải hoặc cọ rửa 

nếu cần thiết.  
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 Rửa sạch dụng cụ với nước vô trùng và lau khô bằng khăn vô khuẩn. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM: 

 Cảm quan: chất lỏng trong suốt  

 Độ pH ở 20oC: 7,0-8,0 

 Tỷ trọng ở 20oC: 0,95 – 1,10 g/ml 

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN 

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30oC, ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt 

Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh. 

CHÚ Ý VỀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG (có thể tham khảo thêm thông tin trong MSDS của 

sản phẩm) 

Sản phẩm chỉ dùng ngoài, sử dụng với sự thông gió tốt. 

Tránh xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và da. 

SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH: 05/2019/BYT-TB-CT 

HẠN SỬ DỤNG: 2 năm kể từ ngày sản xuất 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 1 lít, can 5 lít 

 

 Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

PHẠM QUANG ĐẠT 
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