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ALFASEPT SURFACE – C  

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt dùng trong lĩnh vực y tế 

GIỚI THIỆU 

ALFASEPT SURFACE - C là dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt dạng đậm đặc 

thích hợp sử dụng cho các bề mặt trang thiết bị y tế, nền, tường trong tất cả các lĩnh 

vực chăm sóc sức khỏe, công nghiệp, gia đình.  

TÍNH NĂNG 

- Hiệu quả diệt khuẩn nhanh chóng với phổ diệt khuẩn rộng bao gồm các loại vi 

khuẩn, nấm…. 

- Sản phẩm không chứa aldehyde. 

- Có thể sử dụng để làm sạch, sát khuẩn và khử trùng đồng thời cho các bề mặt trang 

thiết bị y tế, nền, tường nhà. 

- Sản phẩm ít bọt, mùi hương dễ chịu. 

THÀNH PHẦN: 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 12% (w/w) , Poly(hexamethylenebiguanide) 

hydrochloride 2,5% (w/w) , chất hoạt động bề mặt, chất khóa ion kim loại, chất chống 

ăn mòn, chất tạo màu và tạo hương. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

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

Pha loãng sản phẩm thành dung dịch 1,0 % (80mL trong 8L nước ở nhiệt độ thường 

hoặc không quá 60
o
C) 

Vệ sinh và khử khuẩn bề mặt: sử dụng khăn khô, sạch thấm ướt dung dịch khử khuẩn 

để lau bề mặt cần khử khuẩn. 

Đảm bảo bề mặt cần khử khuẩn luôn ướt dung dịch chế phẩm trong tối thiểu 20 phút. 

CÁC CHỈ TIÊU LÝ HÓA 

Cảm quan:    Dung dịch đồng nhất trong suốt 

Tỷ trọng ở 20
0
C:   ~ 1,02 g/ml. 

Khả năng ăn mòn:   Không gây ăn mòn. 

Độ pH ở 20
0
C:    6,00 – 8,00 

HIỆU LỰC SINH HỌC 

ALFASEPT SURFACE - C đã được đánh giá khả năng diệt khuẩn trên các loại vi 

khuẩn và nấm như sau: 
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Phổ khử khuẩn Thời gian 

1. Vi khuẩn 

1.1 Staphylococcus aureus 20 phút 

1.2 Pseudomonas aeruginosa 20 phút 

1.3 Shigella flexneri 20 phút 

1.4 Bacillus subtilis 20 phút 

1.5 Mycobacterium tuberculosis 20 phút 

2. Nấm 

2.1 Candida albicans 20 phút 

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN 

- Bảo quản ở nhiệt độ nhỏ hơn 30°C. 

- Bảo quản nơi thoáng mát, tránh xa nguồn phát lửa, nhiệt. 

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và các hóa chất có tính oxy hóa 

mạnh. 

HẠN SỬ DỤNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất 

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. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. 

SỐ ĐĂNG KÝ: VNDP – HC – 102 – 05 – 17  

ĐÓNG GÓI 

- Chai 1 lít. 

- Can 4 lít, 5 lít. 
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