Desprej®
DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
PL Bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi i czwartorzędowej soli amoniowej do bezpośredniej i szybkiej
dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń i sprzętu medycznego. Opakowanie z rozpylaczem
mechanicznym umożliwia wygodną dezynfekcję trudno dostępnych miejsc.
Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo i wirusobójczo.

SKŁAD CHEMICZNY:
( w % wagowych ):

Substancje czynne:
alkohol etylowy
alkohol izopropylowy
chlorek didecylodimetyloamoniowy

45 % (450 g/kg) (EINECS 200-578-6)
30 % (300 g/kg) (EINECS 200-661-7)
0,5 % (5 g/kg) (EINECS 230-525-2)

ZASTOSOWANIE
W gabinetach i przychodniach lekarskich, stomatologicznych, specjalistycznych i kosmetycznych ( stoły
operacyjne, fotele zabiegowe, leżanki, wózki, stelaże, urządzenia, sprzęt itp.), w karetkach pogotowia itp. do
szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Preparat stosować do czystych powierzchni
bez zanieczyszczeń organicznych.
Nie powoduje korozji metali, nie barwi i nie uszkadza dezynfekowanych powierzchni oprócz
materiałów wrażliwych na alkohole (plexiglas, itp).
Spektrum działania

Bakterie, grzyby, TBC
MRSA
M.terrae,
Rotawirus
Wirus polio
Wirus adeno
Wirus HCV
Wirus vaccinia
Wirus HIV/HBV

Czas działania
30 sekund

1 min
1 min.
30 sekund
30 sekund
30 sekund

SPOSÓB UŻYCIA
Dezynfekowane powierzchnie dokładnie pokryć preparatem z rozpylacza z odległości ok. 30 cm ( 50 ml na
m2 ) i pozostawić do wyschnięcia.

SKŁADOWANIE
Przechowywać w pomieszczeniach z wentylacją, w oryginalnych dobrze zamkniętych pojemnikach.
Temperatura magazynowania: od –20 do +25°C ; nie przechowywać bezpośrednio na słońcu.
POSTĘPOWANIE PRZY BEZPIECZNYM UNIESZKODLIWIANIU PREPARATU:

Małe ilości środka utylizować zgodnie z instrukcją producenta, większą ilość oddać do likwidacji
uprawnionym firmom.
LIKWIDACJA OPAKOWAŃ: Puste opakowania po dokładnym wypłukaniu oddać do recyklingu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

500 ml, 5 L

BOCHEMIE, s.r.o., Lidicka 326, CZ – 735 95 Bohumin, tel. +420 596 091 111, www.bochemie.cz
DYSTRYBUCJA:

BOCHEMIE POLAND Sp.z o.o., 40-246 KATOWICE, ul. Porcelanowa 10
tel.: 032 608 22 33, fax: 032 353 83 52, www.bochemie.pl

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

R 36
R 67
S2
S7
S 16
S 23
S 25
S 26
S 46
S 51
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Wysoce
łatwopalny

Drażniący

Działa drażniąco na oczy.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu-nie palić tytoniu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 0623/04.
Preparat posiada także opinię Instytutu Matki i Dziecka nr ZF/K/38/2002.
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