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Koncentrat do dezynfekcji powierzchni

Zakres zastosowania:
Zgodnie z Rozporządzeniem dot. Produktów Biobójczych: Bezaldehydowy koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni. 
Zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych (MPG): Preparat do profilaktycznej dezynfekcji powierzchni wyrobów 
medycznych. Nie nadaje się do końcowej (ostatecznej) dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych.
Instrukcja użytkowania:
Przed użyciem koncentrat należy najpierw rozcieńczyć wodą. Nie mieszać z innymi środkami 
myjącymi ani innymi środkami dezynfekcyjnymi! W przypadku wrażliwych materiałów, 
takich jak skóra syntetyczna, przed użyciem na dużej powierzchni, działanie środka 
należy najpierw przetestować na małym, niewidocznym fragmencie materiału. 
Aby zapobiec powstawania smug, należy w regularnych odstępach czasu 
kilkakrotnie przetrzeć dezynfekowane powierzchnie wilgotną (zwilżoną wodą) 
ściereczką jednorazowego użytku. 
Czas i spektrum działania:
Bakterie i candida albicans wg norm EN 13727, EN 1364, EN 13697 (wysokie 
obciążenie): stężenie 0,5% - 15 min. Bakterie i candida albicans wg norm VAH 
oraz EN 16615 (wysokie obciążenie) : stężenie 3% -  15 min., 1% - 60 min.
Wirusy osłonkowe (np. HBV, HIV, HCV) wg DVV/RKI (wysokie obciążenie): 
stężenie 2% - 5 min., 1% - 60 min. Prątki gruźlicy (M.terrae) wg normy 
EN 14348 (niskie obciążenie): 1% - 60 min.
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem 648/2004/WE: Zawiera <5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, 5 – 15% kationowych środków powierzchniowo czynnych.
100 g preparatu zawiera:
5.6g chlorku didecylodimetyloamonowego, 3.1g N-(3-aminopropylo-)N-dodecylopropano-1,3-diaminy.
Środki ostrożności:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwalniania 
substancji do środowiska. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. 
Utylizacja zawartości / pojemnika: zgodnie z miejscowymi / regionalnymi/ krajowymi / 
międzynarodowymi przepisami. 
Zawiera: chlorek didecylodimetyloamoniowy, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę.
Do recyklingu oddawać całkowicie opróżnione opakowania. Pozostałości produktu zutylizować 
zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów 07 06 01.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRISMAN GmbH, 
Otto-Hahn-Ring 6-18, 
64653 Lorsch

Wyprodukowano dla: 
Meditrans sp. z o.o.sp.k., 
ul. Podlasie 16C, 
25-108 Kielce, Poland
tel. +48 41 34 31 800
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Patrz nadruk
na opakowaniu
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