BACTICID
Preparat do szybkiej dezynfekcji
małych i trudnodostępnych powierzchni
i wyrobów medycznych na bazie alkoholu.
Bacticid jest preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu
(nie zawierającym w swoim składzie substancji sklasyfikowanych jako
drażniące) stosowanym w jednostkach służby zdrowia i innych
instytucjach do dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i
trudnodostępnych powierzchni. Wykazuje szerokie spektrum biobójcze,
zwalcza bakterie (Mycobacterium Terrae), grzyby i wirusy.
WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:







preparat bez substancji sklasyfikowanych jako drażniące drogi
oddechowe
posiadający szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas
ekspozycji
nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych
powierzchniach
łatwo dociera w trudnodostępne miejsca
wygodny w użyciu (butelka ze spryskiwaczem)
nie zawiera aldehydów

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
Bacticid jest preparatem gotowym do użycia, nie należy go rozcieńczać.
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie równomiernie pokryć
preparatem metodą natryskową lub za pomocą nasączonej ściereczki i
pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie spryskiwać preparatem z
odległości ok. 30 cm. W przypadku dezynfekcji urządzeń elektrycznych
sprawdzić zawsze odłączenie aparatu od sieci.
WŁAŚCIWOŚCI BIOBOJCZE PREPARATU W OPARCIU O BADANIA
MIKROBIOLOGICZNE
Spektrum biobójcze

Czas działania

Dezynfekcja powierzchni i sprzętu w
placówkach służby zdrowia

30 sekund

30 sekund

Prątki

30 sekund

Wirusy

Adenovirus

Postać: bezbarwna ciecz
Gestosc (20°C): 0,865-0,860 g/cm3
pH: 6,5-7,5

SKŁAD CHEMICZNY:
100 g preparatu zawiera:
etanol - 72 g

Bakterie, grzyby

BVDV(HCV), HBV, HIV, Rotavirus, Vaccinia,

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I FIZYCZNE:

30 sekund

KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA:
Bacticid jest odpowiedni do użycia
na różnego rodzaju powierzchniach wyjątek stanowią
powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu (np.
niektóre tworzywa sztuczne, powłoki z farb, lakierów).
Na wypadek niepewności zaleca sie indywidualne
ocenienie materiałów przed jakimkolwiek długotrwałym
użyciem.

Metody testowe wg: RKI (Instytut Roberta Kocha), DVV (Niemieckie
Stowarzyszenie ds. Kontroli Chorób Wirusowych), DGHM oraz Norm Europejskich

CERTYFIKATY I ATESTY:

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Produkt zgodny z założeniami dyrektywy o wyrobach
medycznych- 93/42/EEC
Wyrób Medyczny kl.IIa,
Znak CE 0088

Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
Opakowania przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu, chronić przed bezpośrednim

OPAKOWANIA HANDLOWE:

działaniem promieni słonecznych. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia tytoniu,
używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Nie przechowywać w temperaturze powyżej
50°C. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi ani paszą dla zwierząt. Dodatkowe
informacje odnośnie środków ostrożności i utylizacji produktu znajdują sie w karcie
charakterystyki preparatu

Karnister 5L
Butelka 1L ze spryskiwaczem
Butelka 0,7L ze spryskiwaczem
Butelka 0,5L ze spryskiwaczem
DYSTRYBUTOR:
ProjectMed
ul. Reymonta 1A
15-717 Białystok
Tel/fax: 085 661 21 21
handlowy@projectmed.pl
www.projectmed.eu

