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ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 

1. Ürün Bilgileri
1.1 Ürün Adı 

1.2 Ürün Kodu  

1.3 Ürün Marka adı 

1.4 Hacim/Ambalaj Bilgisi 

: Endoskop Dezenfektanı; %0,55 Orto-Fitalaldehit 

: 6026 

: GBL® SANITAROSA™ OPA 

: 1L, 5L, 200L 

2. Ürün Tanımı: %0,55 Orto-Fitalaldehit içeren invaziv tıbbi cihaz dezenfektanıdır. 1L, 5L ve 200L
hacimlerde piyasaya arz edilmektedir.

3. Ürün Kullanım Amacı:
Tüm tıbbi alet ve malzemeler ile optik ve endoskopik aletlerin, anestezi aksesuarlarının
dezenfeksiyonu ve hastalar adına oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla kullanılan, invaziv tıbbi
cihaz dezenfektanıdır.

4. Endikasyonlar:
Endoskop cihazları, ameliyathane aksesuarları ve üst düzey dezenfeksiyon gerektiren tüm
alanlarda endikedir.

5. Kontrendikasyonlar:
Endoskop cihazları, ameliyathane aksesuarları ve yüksek düzey dezenfeksiyon gerektiren
alanlarda kullanıma uygundur. Ürün tanımlarında söz edilen alanların dışında kullanıma uygun
değildir. Orto-Fitalaldehit etken maddesi ile uyumlu olmayan yerlerde, kullanılan alana zarar
verebilir.

6. Ürün Kullanım Konsantrasyonu:
Kullanıma hazır üründür. Seyreltmeyiniz.

7. Ürün Kullanım Şekli:

• Aktivatör gerektirmez.

• Dezenfeksiyon kabına ihtiyaç miktarı kadar SANITAROSA™ OPA koyun.

• Daha önceden ön temizliği yapılmış aletler, tamamı SANITAROSA™ OPA solüsyonunun
içerisinde kalacak şekilde daldırılmalıdır. Tüm kanallardan, hava kabarcıkları
kalmayıncaya kadar solüsyon geçirilir. Ultrasonik temizleyiciden valf ve düğmeler
çıkartılarak dezenfektana konulur. Hiçbir parça veya kısmın sıvıdan çıkmadığına, havayla
temas etmediğine emin olunmalıdır.

• Yüksek düzey dezenfeksiyon için bekletme süreleri;
Bakterisid (EN 13727-EN 14561) ve fungusid (EN 13624-EN14562): 10 dakika,
Sporosidal (AOAC): 32 saat,
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Mikobakterisidal (EN14563): 5 dakika, 
Virüsidal (EN 14476 + A1): 60 dakika. 

• İşlem sonunda aletleri solüsyondan çıkarın ve aşağıdaki durulama talimatını takip edin.

DURULAMA TALİMATI: 

Durulama mutlaka steril su ile yapılmalıdır. 

Bu yöntemden sonra aletleri steril olarak saklamak mümkün olmadığından derhal 

kullanılmalıdır. 

Durulama suyunun mikrobiyolojik niteliği, endoskobun en son mikrobiyolojik durumunu 

tayin eder. Son durulama işlemi; 0.2 μm (bakteri, karbon, UV) filtre edilmiş akan su ile 

yapılmalıdır. 

Elle Durulama İçin: 

• SANITAROSA™ OPA Solüsyondan çıkardığınız cihazı, bol suya (örneğin 8 litre) tamamen
daldırarak iyice durulayın. Steril distile su kullanın.

• Cihaz üreticisi daha uzun bir süre öngörmüyorsa, cihazı minimum 1 dakika suyun içinde
tutun.

• Cihazı sudan çıkarın ve durulama suyunu dökün. Her durulama için daima taze steril
distile su kullanın. Suyu durulama ya da başka bir amaçla tekrar kullanmayın.

• Steril bir kompres ya da havlu ile kurulanır.

• SANITAROSA™ OPA’nın otomatik yıkama cihazlarında kullanımında üretici firmanın
talimatları dikkate alınır. Belirtilen süreler minimum sürelerdir.

Otomatik Durulama: 

• Bu ürünle birlikte, kullanımı onaylanmış otomatik endoskop sterilizasyon cihazında bir
durulama döngüsü seçin.

• Seçilen otomatik durulama döngüsünün; medikal cihazı, üreticinin tavsiyeleri
doğrultusunda, tüm lümenleri de dahil olmak üzere, bol su ile iyice durulayabileceğinden
emin olun.

• Her durulamanın; cihaz üreticisi daha uzun süre durulamayı öngörmüyorsa, minimum 1
dakika sürdüğünden emin olun. Her durulama için taze su kullanılmalıdır. Durulama
suyunu tekrar durulama ya da başka bir amaçla kullanmayın.

• İlave durulama bilgileri için tekrar kullanılabilir cihaz imalatçısının etiketine başvurun.

Steril Su İle Durulama: 

• Aşağıdaki cihazlar, durulama ve kullanım sırasında steril teknik kullanılarak steril su ile
durulanabilir:
▪ Vücudun normal olarak steril alanlarında kullanılması amaçlanan cihazlar.
▪ Bilinen ya da kurumsal prosedürlere göre (Örn. Yüksek risk popülasyonu) muhtemelen

vücut direnci düşük hastalarda kullanılması amaçlanan cihazlar.
▪ İçme suyundan kontamine olma riski nedeniyle, pratiklik açısından bronkoskoplar. Bu

tür su sisteminde bulunan mikroorganizmalar sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip
hastalarda normal olarak patojenik olmamakla birlikte, bu fırsatçı mikroorganizmalar
AIDS hastaları ya da vücut direnci düşük kişilerde yüksek enfeksiyon riski yaratabilir.
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İçme Suyu İle Durulama: 

• Tüm diğer cihazlar için, mümkün oldukça steril su ile durulama tavsiye edilir. Aksi takdirde,
içme suyu ile de durulama yapılabilir.

• Durulama için içme suyu kullanılırken; kullanıcı, içme suyu kaynağında bulunan
mikroorganizmalar nedeniyle, cihazın ya da medikal ekipmanın tekrar kontamine olma
riski bulunduğunu unutmamalıdır.

• Yumuşatıcılar ya da deiyonizörler gibi su işleme sistemleri; işlenmiş suya, suyun kullanım
noktasındaki mikrobiyal içeriği, ön işlem görmüş içme suyunun mikrobiyal içeriğini aşacak
oranda mikroorganizma ekleyebilir. Gerekli su kalitesini elde etmek için, su işleme
sisteminin/sistemlerinin sürekli bakımının aksatılmaması tavsiye edilir.

• Bakteri tutucu (0.2 mikron) bir filtre sisteminin kullanımı da içme suyu kaynağından gelen
suda yaşayan bakteri miktarını elimine edebilir ya da büyük ölçüde azaltabilir. Filtrede
biyofilm oluşumu ya da kolonizasyonu önlemek için, filtrenin düzenli olarak değiştirilmesi
ile ilgili talimatlar ile önleyici bakım talimatları için UV sistemi ya da filtre üreticisi ile temas
kurun.

• Tam olarak kurumamış bir cihaz, bakterilerin hızlı kolonizasyonu için ideal bir ortam
yaratacaktır. Bu tür suda yaşayan bakteriler kurulamaya karşı yüksek direnç
gösterdiğinden, hızla kurutma işlemi olası kolonizasyonu engelleyecek ancak cihazın
tamamen bakteriden arınmasını sağlamayacaktır. Kurutma işlemini hızlandırmak ve içme
suyu ile durulamadan kaynaklanan her türlü organizmanın sayısını azaltmak için, %70
izopropil alkol solüsyonu kullanılarak son bir durulama yapılabilir.

UYARI: 

• Kanalizasyona boşaltmadan önce her 5 litre %0,55’lik Orto-Fitalaldehid çözeltisi için 1 şişe
32 gram GBL® Orto-Fitalaldehid Nötralizanı (GBL-6218) kullanın.

• SANITAROSA™ OPA Solüsyonu, Kullanım şeklinde açıklanan haliyle ve sürekli takip
edilen Orto-Fitalaldehid konsantrasyonu ve sıcaklık koşullarının mevcut olması halinde,
ürün ilk kullanımından sonra maksimum 14 güne kadar yeniden kullanılabilir. Kullanımda
sadece gün sayısını GÖZ ÖNÜNE ALMAYIN. Bu ürünün tekrar kullanımı esnasındaki
konsantrasyonu, Orto-Fitalaldehid konsantrasyonunun MEK değeri üzerinde olduğunun
belirlenmesi amacıyla, her kullanım öncesinde SANITAROSA™ OPA Solüsyonu Test
Stribi ile teyit edilmelidir. SANITAROSA™ OPA Solüsyonu Test Stribi MEK üzerinde bir
konsantrasyonu gösterse dahi, ürün 14 gün sonunda bertaraf edilmelidir.

• SANITAROSA™ OPA Solüsyonunun yarı-kritik cihazlarla kullanımı durumunda cihaz
üreticisi tarafından sağlanan onaylanmış durulama prosedürü izlenmelidir.

• Kullanıcı Kullanım Kılavuzuna bağlı kalmalıdır, Kullanım Kılavuzunda yapılacak
değişiklikler dezenfektanın güvenliğini ve etkililiğini etkileyebilir.

• Tekrar kullanım sırasında, SANITAROSA™ OPA Solüsyonun, her kullanımdan önce Test
Stripleri ile test edilmesi tavsiye edilir. Bu şekilde gerekli Orto-Ftalaldehid
konsantrasyonunun mevcut bulunduğundan emin olunmalıdır.

• Solüsyonu tekrar kullanım ömrü boyunca görsel olarak inceleyerek, sert su kullanımından
kaynaklanabilen çökeltiler olup olmadığını kontrol edin. Çökelti mevcutsa, solüsyonu
bertaraf edin.

• ENDOSKOPUN TEMİZLENMEDEN KURUMASINA İZİN VERMEYİN. ÇÜNKÜ
ÜZERİNDEKİ ORGANİK MATERYAL KURUDUĞUNDA UZAKLAŞTIRILMASI YA ÇOK
ZOR OLUR YA DA İMKANSIZ.
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• Gereğinden fazla dezenfektan içerisinde bekletilen aletlerde bozulmalar görülebilir.

• Endoskopun yapısı ve çok ince kanallara sahip olması tam kurumanın gerçekleşip
gerçekleşmediğini anlamamıza olanak vermez. Bu nedenle kullanıma hazırlanmış
endoskoplar o gün kullanılmalıdır.

UYARI: Ürün, uyumlu cihazlarla kullanılmalıdır. 

Maksimum Seyreltme Oranı: Kullanıma hazır üründür, seyreltilmez. Seyreltme durumunda 
mikrobiyolojik etkileri azalabilir veya yok olabilir. 

8. Ürün Ömrü :2 yıl (İki yıl) 

9. Ürün Sınıfı :IIb 

10. Saklama Sıcaklığı:

Ürün; gölgede, orjinal ambalajında, ambalajı sıkı kapatılmış şekilde, iyi havalandırılan ortamda
muhafaza edilmelidir.

Saklama Koşulları 

Saklama Sıcaklığı Kullanım Süresi Açıldıktan Sonra Kullanım Süresi 

15/25 °C 2 Yıl 3 Ay 

11. Ürün İçeriği:
İçerik: Orto-Fitalaldehid (%0,55), benzotriazol, tamponlar, antioksidanlar ve stabilizatörler içerir.
Kuaterner amonyum tuzları, klor ve fenol içermez.

12. Ürün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

Hali Sıvı 

Suda Çözünme Çözünür 

Görünüm Berrak, temiz 

Renk Renksiz 

Koku Kokusuz 

pH 7,4 +/- 0,3 

OPA % 0,55±0,05 

13. Enfeksiyon ve Mikrobiyolojik Kontaminasyon:



Endoskop Dezenfektanı; %0,55 Orto-Fitalaldehit Kullanım Kılavuzu 

KK-6026 Rev.05 
Yayın Tarihi: 16.01.2016 
Rev. Tarihi: 15.10.2018 

5 

Etki 
Temas 

Süresi 

Standart 

(Faz 2, Bas.1-Bas. 2) 

Mikroorganizma 

(ATCC ile) 

Kullanım 

Konsantrasyonu 

Bakterisidal 
20 dakika 

10 dakika 

EN 13727 

EN 14561 

Staphylococcus aureus 6538 
Enterococcus hirae 10541 
Pseudomonas aeroginosa 15442 

Kullanıma Hazır 

Sporosidal 32 saat AOAC Bacillus subtilis 6633 Kullanıma Hazır 

Fungisidal 10 dakika 
EN 13624 

EN 14562 

Candida albicans 10231 
Aspergillus brasiliensis 16404 

Kullanıma Hazır 

Tüberkülosid 60 dakika EN 14348 Mycobacterium terrae 15755 Kullanıma Hazır 

Mkobakterisid 5 dakika EN 14563 
Mycobacterium avium 15769 
Mycobacterium terrae 15755 

Kullanıma Hazır 

Virüsidal 60 dakika EN 14476 + A1 Adenovirüs type 5 Kullanıma Hazır 

* Ürün belirtilen kullanım konsantrasyonu ve süresindeki etkinlik tablosudur.

14. Paketleme Bilgisi

Ambalaj Türü Ambalaj Birimleri 

HDPE; Şişe 1L 

HDPE; Bidon 5L 

Varil 200L 

15. Sembol Anahtarı

SEMBOL AÇIKLAMA 

Katalog Numarası 

Parti Kodu 

Üretim Tarihi 

Son Kullanma Tarihi 

Saklama Sıcaklığı 

Kullanım Kılavuzuna Bakınız 

Geri Dönüşüm Bilgisi 

Kapak Açıldıktan Sonraki Kullanım Süresi 

Avrupa ürün mevzuatlarına uygundur. 
1984: Onaylanmış kuruluş kodu. 

Üretici Firma Bilgileri 
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ÜRETİCİ: 

GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres : Dudullu OSB Mah. İMES C Blok 305 Sokak No:16 Ümraniye 

Şehir  : İstanbul 

Ülke  : TÜRKİYE 

Tel : +90 216 364 1500

Faks : +90 216 314 1569

Web : www.gbl.com.tr 

Email : info@gbl.com.tr 


