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gigasept® FF är ett preparat för kombinerad desinfektions och 
rengöring baserat på bärnstenssyradialdehyd. 
 

Produktfördelar 
•Uppfyller aktuella standarder och Europanormer, vilket ger produkten 

ett bredare verkningsspektrum 
•Tuberkulocid, mykobaktericid, virucid, sporicid 
•Testad under hög organisk belastning, därför lämpligt för behandling 

av starkt kontaminerat gods. 
•Formaldehydfri 
•Utmärkt materialfördragsamhet 
•Brukslösningen har 7 dagars hållbarhet 
 

Användningsområden 
För manuell rengöring före desinfektion och för manuell desinfektion 
av kirurgiska instrument och känsliga medicinska instrument.  
 
Speciellt lämplig för termolabila och termolabila endoskop (flexibla 
eller styva) såväl som för ultraljudsproper. 

 
Användningstips 
• Kombinera inte med termokemiska processer baserade på kvartära 

ammoniumföreningar eller aminer. Här är t.ex. aldehydbaserade 
produkter att föredra. 

• Förutom manuell behandling av endoskop och instrument lämpar sig 
också gigasept® FF för semiautomatiska och helt automatiska 
maskiner som arbetar med en cyklisk process vid rumstemperatur. 

 
Användningsmetoder 
Säkerställ att godset som skall behandlas är helt nedsänkt i vätskan och 
att inga bubblor bildas. Efter verkningstiden spolas godset noga av med 
vatten anpassat för godsets användning (t.ex. sterilt vatten) 
 
Detta undviker bl.a. oönskade interaktioner och effekter i den 
efterföljande manuella eller maskinella behandlingen. 

 
Materialfördragsamhet 
gigasept® FF är lämpligt för användning på material såsom:  
• metaller • gummi • glas • porslin • plaster • flexibla endoskop 
 

 
Mikrobiologisk effekt 
• Bakterier (inkl. m. avium och m. tubercolosis) och svamp  
• höljeförsedda virus (inkl. HIV,HBV, HCV) • virus • sporer  
• Effektiv mot antibiotikaresistenta bakterier t.ex. MRSA, 

Clostridium difficile och Helicobacter pylori 
 

Koncentration / inverkanstid 
Kontakttider 15 min 30 min 1 tim 16 tim 

Bakterier (inkl. M. terrae) 
Svamp (C. albicans) 

5% 4% 2%  

Höljeförsedda virus 
(inkl. HIV, HBV, HCV) 

1%    

Virucid   8%  

Sporicid    8% 

 

Exempel: För att bereda 1 liter 2% brukslösning tillsätts 20 ml 
koncentrat till 980 ml vatten. För 1 liter 8% brukslösning tillsätts 80 
ml koncentrat till 920 ml vatten. 
 

gigasept® FF uppfyller följande Europanormer. 

 EN 13 727 / EN 14 561 

 EN 13 624 / EN 14 562 

 EN 14 348 / prEN 14 563 
 

Produktinformation 
Sammansättning 
100 g innehåller 11,3 g bärnstenssyradialdehyd, 3,2 g 
dimetoxytetrahydrofuran. 
Innehållsförteckning enligt EU förordning 648/2004: 
<5% fosfonater, <5% anoniska tensider, <5% nonjoniska tensider, 
parfym, methylisothiazolinone 
Övriga ingredienser: 
Lösningsförmedlare, pH-regulatorer, färgämne, korrosionsinhibitor. 
 
Kemiska/fysiska data 

 

Koncentrat: 
Utseende 
Volymvikt 
pH-värde 
 
2% Brukslösning 
Utseende 
pH 

 

 
Klar, grön vätska 
1,01 g/ml 
Ca 6,5 
 
 
Klar, ljusgrön vätska 
ca 6,5 
 

Märkning 
Xn Hälsoskadlig 
R20/21/22 Farligt vid inandning, vid hudkontakt och vid 

förtäring. 
R36 Irriterar ögonen. 
R68/20/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid 

inandning, hudkontakt och förtäring. 
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket 

vatten och kontakta läkare. 
S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. 

 
Förpackningar 

Rekals artnr Enhet Antal/kart 

11834 2 lit flaska 5 st 
 

 


