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Dezinfekce na nástroje- Sekusept 
 

 
 

Sekusept Plus - kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z 

kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod. a k uchovávání 
podávek. 
Výhody pro uživatele: 

 účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i 
vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV) 

 široké spektrum účinnosti při krátké expozici 

 neobsahuje aldehydy. KAS ani fenoly, antimikrobiální účinek je zajištěn 
obsahem glukoprotaminu 

 příjemná nedráždivá vůně 

 velmi dobrý čistící účinek 

 vhodný do ultrazvukových lázní 

 nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje 
inhibitor koroze 

Složeni: Antimikrobiální účinné látky, neinogenní tenzidy, komplexotvorné látky, které zvyšují rozpouštěcí a 
čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém 
Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu plus:  25,0 g glukoprotaminu 

Doporučené ředění Sekuseptu plus koncentrace (%) doba expozice 

Účinnost proti bakteriím dle EN13727 (D), 
kvasinkám dle EN13624 (D) 

1,00 (10 ml/l) 
1,00 (10 ml/l) 

5 min 
15 min 

Účinnost proti obaleným virům HIV,HBV,HCV testováno na Vaccinia a BVDV,DVV/RKI 1,00 (10 ml/l) 5 min 

Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) (DGHM/VAH) 1,50 (15 ml/l) 
3,00 (30 ml/l) 
4,00 (40 ml/l) 

1 h 
30 min 
15 min 

Účinnost proti HIV (DVV/RKI) 1,00 (10 ml/l) 0,5 min 

Účinnost proti jiným virům - Adeno, Papova (DVV/RKI) 1,50 (15 ml/l) 1 h 

Konzervace - uchovávání podávek 3,00 (30 ml/l) max. 24 hod. 

Pokyny pro použití: 

 před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou 

 nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek 

 použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu plus, přičemž je třeba dbát na jejích 
dokonalé ponoření 

 po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnout vodou 

 roztok pro dezinfekcí se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené 
nádobě max. 14 dní 

 uchovat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25°C 

 výměna konzervačního roztoku pro podávky dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. maximálně po 24 hodinách 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3030930 Sekusept Plus: kapalná koncentr. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů 2 litry 996,- 

ECO3033850 Sekusept Plus: kapalná koncentr. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů 6 litrů 2.384,- 
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Sekusept Extra N 
Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, 
anesteziologického příslušenství apod. 
Výhody pro uživatele: 

 účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým 
vláknitým houbám a omezenému spektru virů (včetně HBV a HIV) 

 široké spektrum účinnosti při krátké expozici 

 neobsahuje formaldehyd 

 dobrý čistící účinek, příjemně voní, vhodný do ultrazvukových lázní 

 nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje 
inhibitor koroze 

Složení: Antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy, látky zvyšující 
čistící schopnost, inhibitor koroze, barvivo, parfém 
Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu extra N:  
          6,0 g    glutaraldehydu 
          5,0 g    alkylbenzyldimethylamoniumchloridu 

Doporučené ředění Sekuseptu extra N koncentrace (%) doba expozice 

Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) 2,00 
3,00 
5,00 

1 h 
30 min 
15 min 

Dezinfekce nástrojů (včetně TBC) v ultrazvukové lázni 3,00 5 min 

Účinnost proti HBV 0,50 15 min 

Účinnost proti HIV 0,50 5 min 

Účinnost proti jiným virům      - Adeno 
                                                     - Vaccinia 
                                                     - Papova SV 40 
                                                      - Polio 
                                                       při 30 °C 

1,00 
1,00 
2,00 
6,00 
4,00 

5 min 
5 min 

15 min 
2 h 
1 h 

Pokyny pro použití: 

 před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou pitnou vodou 

 nepřidávat jiné čistící ani dezinfekční prostředky 

 použité nástroje vložit do připraveného roztoku Sekuseptu extra N, přičemž je třeba dbát na jejich 
dokonalé ponoření 

 po předepsané expozici předměty z roztoku vyjmout a opláchnou vodou 

 roztok pro dezinfekci se připravuje denně čerstvý, nepoužitý naředěný roztok lze uchovávat v uzavřené 
nádobě max. 14 dní 

 uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C 

 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3030990 Sekusept Extra N: kapalná koncentr. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů 2 litry 630,- 

ECO3033810 Sekusept Extra N: kapalná koncentr. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů 6 litrů 1.592,- 
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Sekusept Forte 
Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce nástrojů z kovu, 
skla a plastů, k dezinfekci endoskopů, fibroskopů a uchovávání podávek. 
Výhody pro uživatele: 

 účinný proti bakteriím (včetně TBC), virům (včetně HBV a HIV), 
mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a sporám 

 krátká doba expozice, zvláště při použití ultrazvuku 

 dobrá čistící schopnost, příjemně voní 

 nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, 
obsahuje inhibitor koroze 

 zvláště vhodný pro termolabilní materiály, např. anesteziologické 
příslušenství 

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu forte: 
3,75 g glutaraldehydu 
11,10 g formaldehydu 
2,70 g alkylbenzyldimethylamoniumchloridu 
12,00 g glyoxalu 

Oblast použití koncentrace (%) doba expozice 

Baktericidní, fungicidní (kvasinky) 0,50  (5 ml/l) 
1,00  (10 ml/l) 
2,00  (20 ml/l) 

30 min 
15 min 
5 min 

Virus HBV 1,50  (15 ml/l) 10 min 

TBC 3,00  (30 ml/l) 60 min 

MRSA v rámci účinnosti na bakterie 

Plně virucidní - dezinfekce endoskopů - druhý stupeň 
dezinfekce (DSD)           
      

1,50  (15 ml/l) 
3,00  (30 ml/l) 
4,00  (40 ml/l) 

60 min 
30 min 
15 min 

Sporicidní  - dezinfekce endoskopů - vyšší stupeň 
dezinfekce (VSD) 

1,50  (15 ml/l) 
5,00  (50 ml/l) 

6 hod. 
60 min 

Konzervace-uchovávání podávek 1,50  (15 ml/l) max. 24 hod 

 Pokyny pro použití: 

 před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou 

 nepřidávat jiné čistící prostředky 

 použité předměty se vloží do předem připraveného roztoku Sekuseptu forte, přičemž je třeba dbát na 
jejich dokonalé smočení 

 po předepsané době expozice se předměty z roztoku vyjmou a opláchnou vodou, při vyšším stupni 
dezinfekce sterilní vodou 

 roztoky se uchovávají v uzavřených nádobách, roztok pro dezinfekci se připravuje každý den čerstvý, 
roztok pro vyšší stupeň dezinfekce lze používat a uchovávat max.14 dní 

 výměna konzervačního roztoku pro podávky dle vyhlášky č. 306/2012 Sb.  maximálně po 24 hodinách. 

 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3030950 Sekusept Forte: kapalná koncentr. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů 2 litry 712,- 

ECO3033830 Sekusept Forte: kapalná koncentr. dezinfekce na nástroje z kovu, skla a plastů 6 litrů 1.872,- 
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Sekusept Aktiv - vysoce účinný čistící a dezinfekční přípravek pro nástrojovou dezinfekci včetně 

endoskopů a dezinfekci a čištění ploch a povrchů včetně koupacích van. 
Výhody pro uživatele: 

 nová receptura - výrazný a rychlý účinek 

 neobsahuje aldehydy 

 pro manuálně prováděnou dezinfekci, ultrazvukové lázně, mycí 
poloautomaty 

 vynikající materiálová snášenlivost - pH pracovního roztoku 8 

 zcela rozpustný, bez zbytkových reziduí 

 možnost kontroly koncentrace účinné látky (testovací proužky) 

 bezpečný a ekologický 
Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), virucidní (vč. HBV, HIV, Vaccinia, 
Adeno, Papova, Polio), fungicidní, sporicidní 
Obsah aktivní účinné látky ve 2% (20g/l) roztoku přípravku: > 1000 ppm 
(mg/kg) kyseliny peroxyoctové 
Složení: tetraacetylethylendiamin, peroxouhličitan sodný, neionogenní tenzidy, inhibitory koroze, 
komplexotvorné látky, parfemační přísady 
Oblast použití: Pro aktivní čištění a dezinfekci zdravotnického instrumentária /včetně endoskopů, 
anesteziologického příslušenství apod./, ve všech typech zdravotnických zařízení, laboratořích, farmaceutické 
výrobě atd. 
Návod k použí: K přípravě pracovních roztoků používejte přiloženou odměrku (30 ml = 20 g, 15 ml = 10 g) a 
dávkujte 20 g prášku do jednoho nebo dvou litrů vody. Nadávkujte příslušné množství prášku do vody, roztok 
občas promíchejte a nástroje začněte vkládat po uplynutí 15 minut. Vložené nástroje musejí být zcela 
ponořeny. Maximální pozornost věnujte odstranění vzduchových bublin u nástrojů a příslušenství obsahujících 
dutiny. Po uplynutí expoziční doby vyjměte nástroje z roztoku a opláchněte důkladně vodou. Pracovní roztok 
připravujte denně čerstvý. 
Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. 
Koncentrace stručně: 1 litr vody a 1 odměrka á 20 g = 2 % pracovní roztok / 1 litr vody a 1/2 odměrky á 10 g = 
1% pracovní roztok      
  

APLIKACE Účinnost Koncentrace Expozice 

Dekontaminace nástrojů A(B)TMV 1% (10 g/l) 15 min 

Druhý stupeň dezinfekce ABTMV 2% (20 g/l) 10 min 

Vyšší stupeň dezinfekce ABCTMV 2% (20 g/l) 15 min 

Dezinfekce van v balneoprovozech A(B)V 1% (10 g/l) 5 min 

Dezinfekce ploch a povrchů: A(B)TMV 1% (10 g/l) 15 min 

  A(B)TMV 2% (20 g/l) 5 min 

  ABTMV 2% (20 g/l) 10 min 

  ABCTMV 2% (20 g/l) 15 min 

 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3050590 Sekusept Aktiv: vysoce účinný čistící a dezi. přípravek na dezi.  nástrojů 6kg 2.867,- 

ECO3050530 Sekusept Aktiv: vysoce účinný čistící a dezi. přípravek na dezi.  nástrojů 1.5kg 832,- 
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Sekusept Easy Combi Pack 
SEKUSEPT EASY combi pack =  SEKUSEPT EASY + SEKUSEPT EASY AKTIVÁTOR 
Výrobek je součástí systému PEROXYBALANCE =nejvyšší kvalita 
ošetření pro endoskopy, nástroje a zdravotnické prostředky. 
Výrobek je deklarován jako zdravotnický prostředek. 
Charakteristika: 
 Snadná manipulace, příprava a kontrola  
 Skvělá materiálová snášenlivost 
 Spolehlivý a rychlý antimikrobiální účinek 
 Pohoda na 100% při skladování 
 Bezproblémové oplachování 
 Šetrný k životnímu prostředí 
 Mikrobiologicky, toxikologicky a ekologicky testován 
 Aktivační doba = 0 minut, ihned k použití!!! 

Oblast použití: pro vyšší a druhý stupeň dezinfekce zdravotnických nástrojů jako jsou flexibilní 
endoskopy; anesteziologické, urologické a chirurgické nástroje a pomůcky z chromniklové oceli, 
plastů a pryže.  
Není vhodný pro zdravotnické nástroje vyrobené z mosazi a mědi ani pro poškozené nástroje. 
SEKUSEPT EASY 
Složení: mikrobicidní účinné látky (kyselina peroctová 4,3%, peroxid vodíku 26,5%), organické 
kyseliny (kyselina octová 7,3%), stabilizátory. 
SEKUSEPT EASY AKTIVÁTOR 
Složení (dle doporučení 897542/EEC): <5% fosforečnany, <5% alkálie. 
Návod ve třech krocích:  
1. připravte si 5 litrů vody o teplotě do 30 stupňů Celsia a do ní nalejte jednu láhev SEKUSEPT EASY. 
Roztok zamíchejte. 
2. do roztoku přidejte jednu láhev SEKUSEPT EASY AKTIVÁTOR. Znovu zamíchejte. 
3. doplňte vodou tak, aby celkové množství pracovního roztoku bylo 10 litrů. Vkládejte nástroje. 
Pracovní roztok se připravuje pro každou pracovní směnu čerstvý. 
Účinnost: ABCTMV = 10 minut, ABV = 5 minut 
Kontrola účinnosti pracovního roztoku ve třech krocích:  
1. ponořte testovací proužek do pracovního roztoku na 2 sekundy  
2. po vytažení proužku jej oklepáním zbavte kapaliny a vyčkejte 30 sekund  
3. porovnejte zabarvení proužku s barevnou stupnicí uvedenou na tubě.  
Jedná se o identické testery jako u výrobků Sekusept aktiv a PERESAL. 
Minimální trvanlivost pro Sekusept easy combi pack: 18 měsíců 
Skladování: informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění použitých obalů a nespotřebovaných 
částí výrobku obdržíte u místně příslušného správního úřadu. Skladujte v originálním obalu, v temnu, 
suchu a chladu. Chraňte před mrazem. 
Sekusept easy COMBI PACK 4+4 = 4 x 450 ml Sekusept easy a 4 x 420 ml Sekusept easy aktivátor 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Cena bez DPH 

ECO3020470 Sekusept Easy Combi Pack: SEKUSEPT EASY  4x420ml+SEKUSEPT EASY AKTIVÁTOR 4x450ml 1.661,- 

 


