PROSEPT® Spray – Efektívne riešenie pre účinnu dezinfekciu
neinvazívneho zdravotníckeho vybavenia.
Spektrum účinku / Expozičný čas

PROSEPT® Spray
PROSEPT® Spray je dezinfekčný a čistiaci prostiedok pre zdravotnícke
zariadenie, ako sú napr. vyšetrovacie stoly, jednotky pre zubné ošetrenie
alebo neinvazívne nástroje. Vďaka vyskúšanej kombinácii ethanolu a 1propanolu má PROSEPT® Spray široké spektrum účinnosti a veľmi rýchly
čas pôsobenia. Súčasne vďaka nízkému podielu prchavých organických
zlúčenín (VOC) pod 50% nedochádza u dezinfikovaných povrchov ku
vzniku poréznosti alebo trhlin; po vysušení nezostávajú žiadné viditeľné
zbytky a je tiež obmedzenie podráždenia rúk a dýchacích ciest. Prípravok
neobsahuje žiadne aldehydy a fenoly. PROSEPT® Spray je biologicky
odburateľný a je parfémovaný príjemnou citrónovou vôňou.

Baktericídny (1,2,15)

60 sekúnd

Baktérie rezistentné voči antibiotikám (3)

60 sekúnd

Tuberkulocídny (1,4,15)

60 sekúnd

Mykobakteriocídny (1,4,5,15)

60 sekúnd

Kvasinkocídny (1,6,7,15)

60 sekúnd

Kvasinky rezistentné voči antibiotikám (8)

60 sekúnd

Fungicídny (7)

60 sekúnd

Obmedzene virucídny (9,10)

30 sekúnd

Vírus bovinnej vírusovej hnačky (9)

30 sekúnd

Koronavírus (11,12)

30 sekúnd

Vírus hepatitídy B (9,10)

30 sekúnd

Vírus hepatitídy C (9,13)

30 sekúnd

Herpes simplex vírus typu 1 (9)

15 sekúnd

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (9,10)

30 sekúnd

Vírus chrípky A H1N1 (11)

15 sekúnd

Vírus pseudobesnoty (11)

30 sekúnd

Vírus vakcínie kmeňa Elstree (9)

15 sekúnd

Virucídny (11,14)

60 sekúnd

Adenovírus typu 5 (11)

60 sekúnd

Poliovírus typu 1 LSc-2ab (11)

60 sekúnd

Polyomavírus Rotavírus (9)

60 sekúnd

Výhody pre vás

Rotavírus kmeňa Wa (11)

15 sekúnd

► Obsah alkoholu nižší ako 50%

(1) štandardné metódy DGHM*, (2) EN 1040, EN 1276, EN 1656, EN 13727, EN 13697*, EN
14349*, EN 14561*, (3) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (4) EN 14348, EN 14563*,
(5) EN 14204, (6) EN 1275, EN 1650, EN 1657, (7) EN 13624, EN 13697*, EN 14562*, (8) CaDR,
(9) norma RKI/DVV, (10) účinný proti všetkým obaleným vírusom, vrátane HBV a HIV, (11) EN
14476, (12) vírus BCoV, (13) vírus BVDV, (14) účinný voči všetkým obaleným a neobaleným
vírusom, (15) na zozname VAH/DGHM v kategórii s najkratším dostupným expozičným časom
(5 minút), v súlade s EN 13610, EN 14675, * povrchová skúška

Dezinfekčný prípravok je vhodný hlavne k použitiu na citlivé povrchy
ako sú pokrývky z umelej kože alebo plexisklo.
► Testované v náročných podmienkách

Dezinfekčný prípravok zostáva účinny i v prípade silnej kontaminácie
organickými látkami, ako sú krv alebo iné telesné tekutiny.
► Ergonomicky tvarovaná fľaša

Ergonomicky tvarovaná fľaša zaišťuje bezpečné a jednoduché
použitie dezinfekčného prípravku.

Balenia
OD-813250
OD-041013
OD-041020
OD-041025

fľaša s objemom 1 l so sklápacím uzáverom
fľaša s objemom 2 l
kanister s objemom 5 l

Váš miestny predajca
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