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Meliseptol® rapid
Alcoholisch ontsmettingsmiddel – actief binnen één minuut

Kenmerken
Meliseptol® rapid is een gebruiksklaar alcoholisch ontsmettingsmiddel 
met snelle werking, bestemd voor medisch meubilair zoals bv. 
apparatuur van operatiezalen, ziekenhuisbedden, matrasovertrekken, 
onderzoekszetels en andere kleine oppervlakken die bestand zijn tegen 
alcohol in dokterskabinetten of ziekenhuizen. Meliseptol® rapid wordt 
gebruikt in alle gevallen waarin meubels en oppervlakken zo snel 
mogelijk en zonder wachttijd opnieuw operationeel moeten zijn en 
vanuit hygiënisch oogpunt onberispelijk moeten zijn.

Eigenschappen
Meliseptol® rapid werkt uiterst snel tegen bacteriën, schimmels en 
virussen.

Efficiëntie Werkingsduur
Bacteriedodende werking (DHGM) 1 min
Tuberculocide werking 30 sec
Schimmeldodende werking (incl. hypomyces) 1 min
HBV (besmettelijkheidstest) 1 min
HCV (test op basis van 
suspensie met het virusmodel BVDV
(bovine virale diarree virus))

1 min

HIV (besmettelijkheidstest) 30 sec
Rotavirus 1 min
Adenovirus 1 min
Koepokkenvirus 30 sec

 
Meliseptol® rapid bevat geen aldehydes en alcoylamines, is bestemd voor 
universeel gebruik en heeft een aangename en discrete geur.

Dosering en gebruiksaanwijzing
Met behulp van een spray of met een andere geschikte methode 
verstuiven op de te behandelen oppervlakken tot deze volledig 
bevochtigd zijn. De oplossing moet onverdund gebruikt worden. 
Werkingsduur: 1 minuut voor de preventie in ziekenhuizen en in 
algemene praktijken. Indien bovendien een doeltreffendheid tegen het 
papovavirus vereist is, moet de werkingsduur met 5 minuten verlengd 
worden.

Meliseptol® HBV natte doekjes
Uiterst snel en eenvoudig ontsmettingsmiddel  
voor kleine oppervlakken

Gebruik
Uiterst eenvoudig in gebruik: het te reinigen oppervlak homogeen en 
volledig bevochtigen met de actieve oplossing en gedurende 1 minuut 
laten trekken. De oppervlakken moeten niet drooggewreven worden.
Meliseptol® HBV natte doekjes bevatten geen aldehydes en alcoylamines, 
ze zijn gemakkelijk uit de verdeeldoos te halen en hebben een 
aangenaam frisse geur. De vloeistof waarin de Meliseptol® HBV natte 
doekjes gedrenkt zijn, veroorzaakt geen huidirritatie of overgevoeligheid 
bij gebruik zonder handschoenen.*
* Dermatologische expertise: Dermatest, Münster 2002

Opmerkingen
De te ontsmetten oppervlakken moeten volledig bevochtigd zijn 
tijdens de werkingsduur. Elektrische toestellen die ontsmet moeten 
worden mogen niet meer onder spanning staan. Indien dit onmogelijk 
is, moet men ervoor zorgen dat ze niet ingeschakeld worden tijdens 
de ontsmettingsprocedure. Erg warme oppervlakken moeten voor het 
ontsmetten eerst afgekoeld worden. Het is aangeraden om vooraf 
te controleren of de materialen die gevoelig zijn voor alcohol (bv. 
Plexiglas®) bestand zijn tegen Meliseptol® rapid.

Lijst
DHGM-certificaat, laatste revisie in 2000

Fysisch-chemische eigenschappen
Uitzicht Heldere vloeistof
Geur Aangenaam
pH-waarde ca. 7,0
Densiteit (20°C) 0,91 ± 0,01 g/cm³

Ontvlampunt +31°C conform DNI 51 755 (zie opmerking)

Toxicologie
LD50 (oraal, rat): ong. 12000 mg/kg (berekende waarde)

Expertises DGHM/ÖGHMP
Prof. Dr. med. B. Wille, Arzt für Mikrobiologie, 
Infektonsepidemiologie und Hygiene, Giessen, 2000
Dr. Arno Sorger, Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherheit GmbH, Bischofshofen-Mitterberghütten, 2000

Doeltreffendheid als tuberculocide middel
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherheit GmbH, Schwerin, 2000

Doeltreffendheid als schimmeldodend middel
Dr. Arno Sorger, Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherheit GmbH, Bischofshofen-Mitterberghütten, 2000

Doeltreffendheid tegen virussen (HBV, HIV, rotavirus, adenovirus, 
koepokkenvirus en papovavirus)
Dr. med. J. Steinmann, Landesuntersuchungsamt für Chemie, Hygiene 
und Veterinärmedizin, Bremen, 2000

Doeltreffendheid tegen HIV (AIDS)
Dr. O. Thraenhart, EUROVIR Hygieneinstitut, Luchekwalde, 2000

Doeltreffendheid tegen HCV
Dr. J. Steinmann, Landesuntersuchungsamt für Chemie, Hygiene und 
Veterinärmedizin, Bremen, 2000

Samenstelling
100g oplossing bevat: 1-propanol 50,0 g, 
didecyldimethylammoniumchloride 0,075 g, evenals geurstoffen en 
vulstoffen.
Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Verpakkingsvormen
Meliseptol® rapid Ref.
Fles met spray 750ml 19172
HBV doekjes in verdeeldoos 100 doekjes 18706
HBV doekjes navuldoos 100 doekjes 18707

B. Braun Medical N.V./S.A.

Woluwelaan 140 b
1831 Diegem
Tel. 070/22 33 00
Fax 070/22 33 88

www.bbraun.be
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1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

1.1 Identificatie van de stof of het preparaat
MELISEPTOL RAPID

Gebruik van de stof of het preparaat 
Snelwerkend ontsmettingsmiddel voor kleine vlaktes. 

1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming 
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
D-34212  Melsungen
Contactperson : Zentralbereich Zentrale LogistikTelefoon : ++49 (0) 5661-714523
Bereik : 
Telefoonnummer voor noodgevallen : ++49 (0) 6132 / 84463 GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische omschrijving  ( preparaat ) 
Alcoholisch ontsmettingsmiddel

Gevaarlijke bestanddelen 
(De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16) 
EG-Nr. CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid Symbolen R-zinnen
——————————————————————————————————————————————
200-746-9 71-23-8 propaan-1-ol 50 % F, Xi  R11-41-67

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
3. Identificatie van de gevaren

Indeling 
Symbolen : Irriterend
R-zinnen :
Ontvlambaar.
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
4. Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies 
Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken.
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.

Inademing 
In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen.
Bij klachten medische behandeling toepassen.

Contact met de huid 
Met zeep en overvloedig water afwassen.
Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

Contact met de ogen 
Grondig en overvloedig spoelen met water, ook onder de oogleden.
Medische behandeling bij oogarts.
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Inname 
Het besluit of braakneiging veroorzaken of neen moet de dokter nemen.
Meteen arts erbij halen.
Mond uitspoelen en rijkelijk water nadrinken.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5. Brandbetrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen 
Alcoholbestendig schuim, poeder, kooldioxide (CO2), verneveld water

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden 
volle waterstraal

Speciale blootstellingsgevaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, 
verbrandingsproducten of vrijkomende gassen 
Bij verbranding kan ontstaan:
Koolmonooxide en kooldioxide

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden 
Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

Bijkomend advies 
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt sich over de grond.
Kan met lucht een explosief mengsel vormen, vooral in lege, ongreinigde houlders.
Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
In geval van dampvorming een ademhalingstoestel.
Voor voldoende beluchting zorgen.
Persoonlijke beschermkleding gebruiken.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.

Reinigingsmethoden 
Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel).
In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7. Hantering en opslag

7.1 Hantering

Advies voor veilig hanteren 
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Contact met de ogen, huid en het slijmvlies vermijden.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie 
Produkt en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden.
Niet roken.

NL_D Pagina   2 van  7



Veiligheidsinformatieblad (91/155/EEG)
B. Braun Melsungen AG
Datum van herziening: 28.02.2005  Nummer:  1,50
MELISEPTOL RAPID
00047-0191
_____________________________________________________________________________________

7.2 Opslag

Eisen aan opslagruimten en vaten 
Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag 
Niet combineerbaar met:
oxidatiemiddelen
alkali- en aardalkalimetalen

Bijkomend advies 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Opslag-klasse (VCI): 3 A

7.3 Specifieke toepassing(en)/Substituant(en)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Grenswaarden voor blootstelling

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beheersing van beroepsmatige blootstelling 
Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten

Hygiënische maatregelen 
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.
Dampen en sproienevel niet inademen.
Contact met de ogen, huid en het slijmvlies vermijden.

Bescherming van de ademhalingswegen 
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat (Gasfilter type A) dragen

Bescherming van de ogen 
Wasfles voor de ogen met zuiver water
Veiligheidsbril met zijbescherming

Bescherming van de huid 
kleding met lange mouwen

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Algemene informatie

Fysische toestand:  Vloeibaar Kleur: Kleurloos Geur: alcohol-achtig

9.2 Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

methode:
pH  7                              ca.  

Toestandsveranderingen

Kookpunt: 89 °C  
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Vlampunt: 31 °C  

Ontstekingstemperatuur: 405 °C  

Explosiegrenzen
onderste: 2,1 vol. %  

Dampspanning: 18,7 hPa  
(bij 20 °C)

Dichtheid: 0,91 g/cm³  
(bij 20 °C)
Wateroplosbaarheid: mengbaar g/l  
(bij 20 °C)

Oplosmiddel-gehalte 
50 %

9.3 Andere gegevens

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden 
Damp/luchtmengels zijn explosief door sterk verwarmen.
Verhitting kan dampen vrijgeven die kunnen ontbranden

Te vermijden substanties  
oxidatiemiddelen
alkali- en aardalkalimetalen

Gevaarlijke ontledingsproducten 
Koolmonooxide en kooldioxide

Bijkomend advies 
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
11. Toxicologische informatie

Empirische gegevens m.b.t. werking bij de mens 
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 
Inademing van hoge dampkoncentraties kunnen verschijnselen zoals hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, 
misselijkheid en braken veroorzaken.
Herhaalde of langdurige blootstelling kan huidirritatie en -ontstekning veroorzaken door de ontvettende werking 
van het produkt.
Kan iritatie van de slijmvliezen veroorzaken.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
12. Milieu-informatie

Bijkomend advies 
Bij normaal gebruik zijn er geen milieunadelen bekend of te verwachten.
licht waterverontreinigend
Product mag niet in wateren komen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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13. Instructies voor verwijdering

Verwijdering 
Kan worden verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.

Afvalnummer-Afval van restanten / niet-gebruikte producten: 070604
AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, 
zepen,   detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten; overige organische 
oplosmiddelen,   wasvloeistoffen en moederlogen
  Geklasseerd als gevaarlijk afval.

Verwijdering van de besmette verpakking 
Lege containers voor plaatselijke recycling, terugwinning of voor afvalverwijdering aanbieden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
14. Informatie met betrekking to het vervoer

14.1 Wegvervoer

ADR/RID-Klasse: 3
VN-Nummer: 1274
Gevarencode: 30

ADR/RID-Etiketten: 3
ADR/RID-Verpakkingsgroep: III

Juiste ladingnaam 
n-PROPANOL 

Andere relevante informatie (Wegvervoer) 
LQ 7: combination packaging: 5 l / 30 kg (total gross mass); trays: 5 l / 20 kg (total gross mass)

14.2 Binnenscheepvaart

14.3 Zeevervoer

IMDG-Klasse: 3
VN-Nummer: 1274
EMS: F-E; S-D
IMDG-Verpakkingsgroep: III
Marine pollutant: No

Juiste ladingnaam 
n-PROPANOL

Tekens: 3

Andere relevante informatie (Zeevervoer) 
"Limited quantities (section 3.4): combination packaging: 5 l / 30 kg (total gross mass); trays: 5 l / 20 kg (total gross 
mass)" 

14.4 Luchtvervoer

ICAO/IATA-Klasse: 3
VN/ID-Nummer: 1274
Tekens: 3

IATA-Packing instruction - Passenger: 309
IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:60 L
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IATA-Packing instruction - Cargo: 310
IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: 220 L

ICAO-Verpakkingsgroep: III

Juiste ladingnaam  
n-PROPANOL

14.5 Bijkomend advies

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
15. Wettelijk verplichte informatie

15.1 Etikettering

Gevaaraanduiding 
Xi - Irriterend

Etikettering 
Overeenkomstig de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS) en het Kennisgevingsbesluit, wordt het product als volgt 
geëtiketteerd:

R-zinnen 
10-41-67
Ontvlambaar.
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-zinnen 
07-16-24-26-35-39
In goed gesloten verpakking bewaren.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Aanraking met de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Bijkomend advies van EU-voorschriften

15.2 Nationaal

Waterverontreinigend-klasse: 1 - licht watervervuilend
1999/13/EG (VOC): 50 %

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
16. Overige informatie

Lijst van relevante R-zinnen 
10 Ontvlambaar.
11 Licht ontvlambaar.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Andere gegevens 
De aanwijzingen van post 4 tot 8, eveneens 10 tot 12, hebben geen betrekking op het gebruik en regelmatige 
toepassing van het product (zie gebruiksinformatie en productinformatie), maar op het vrijkomen van grote 
hoeveelheden, zoals bij ongevallen en onregelmatigheden.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en beschrijven uitsluitend de gestelde 
veiligheidseisen van het produkt/de produkten.
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De leverspecificatie treft u in de desbetreffende produktinformatie met technische gegevens aan.
Zij zijn geen garantie voor de eigenschappen van het produkt/de produkten als bedoeld in de wettelijke 
vrijwaringsvoorschriften.
(n.v.t. - niet van toepassing, n.b. - niet bepaald)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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