PROPANO® AF
Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji
powierzchni i sprzętu medycznego oraz przedmiotów mających kontakt z żywnością
Przeznaczenie:

Szybka dezynfekcja odpornych na działanie alkoholu małych powierzchni i sprzętu medycznego
w zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, stomatologicznych i ginekologicznych.
PROPANO AF przeznaczony jest do dezynfekcji foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej
i operacyjnej, blatów, parapetów, szyb, desek, klamek i innych trudno dostępnych powierzchni.
Ze względu na specjalną formułę i łatwość użycia zalecany jest również do dezynfekcji
specjalistycznych narzędzi dentystycznych takich jak prostnice i kątnice oraz mas do wycisków.
Preparat może być stosowany do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością. Pełna
skuteczność dezynfekcji potwierdzona już po 30 sekundach działania.
• Nie zawiera aldehydów – nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
• Nie zawiera czwartorzędowych związków amonowych
• Nie podrażnia dróg oddechowych
• Łagodny dla materiału (wysoka tolerancja materiałowa)
• Nie wymaga wycierania, nie pozostawia śladów i smug

Skład:

100 g zawiera: 40,50 g etanol; 9,20 g propan-1-ol

Spektrum i czas
działania:

Spektrum
Bakterie, grzyby¹
Tbc², MRSA

Wirusy

HBV / HIV / HCV
Adenovirus
Rotavirus
Vacciniavirus
Herpes
Grypa (z H5N1)
SARS
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x
x
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z obciążeniem
x

x
x
x
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x
x

x
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Czas działania
30 sekund
1 minuta

30 sekund

¹ dezynfekcja powierzchni wg DGHM
² M. terrae

Sposób użycia:

Powierzchnię i urządzenia spryskać z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia.
Dezynfekcja mas do wycisków: całkowicie zanurzyć w preparacie PROPANO AF, obrócić w celu
równomiernego zwilżenia powierzchni, wyjąć z wanny dezynfekcyjnej i pozostawić do wyschnięcia.

Opakowanie:

butelka 1 l ze spryskiwaczem, kanister 5 l

Uwagi:

Opinie: Prof. Dr H.-P. Werner, Schwerin; Prof. Dr R. Schubert, Frankfurt/M.; Dr J. Steinmann,
Bremen; Prof. Dr A. Kramer, Greifswald.
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Zawiera alkohole. Sprawdzić tolerancję materiałową. Nie stosować do szkła akrylowego
Produkt łatwopalny. Punkt zapłonu wg DIN EN ISO 3679 - 30ºC.
Działa drażniąco na oczy.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu i nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.
Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.
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