DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO OŠETŘOVÁNÍ PLOCH A POVRCHŮ

Incidin® OxyDes
Kapalný koncentrovaný čisticí a dezinfekční prostředek
na bázi aktivního kyslíku

AKTIVNÍ KYSLÍK
VYSOKÁ ÚČINNOST
BEZ PARFEMACE A BARVIV
Tento kapalný koncentrát je určený pro dezinfekci a čištění běžných omyvatelných ploch
a povrchů. Vyniká jak vysokou čisticí schopností, tak širokým spektrem mikrobiologické
účinnosti. Uplatní se nejen v oblasti zdravotnictví. Použitá kombinace aktivních látek, které
postupně uvolňují aktivní kyslík, a detergentů je vhodná pro všechny obvyklé podlahové
krytiny. Receptura výrobku neobsahuje barviva ani parfemaci.
Incidin® OxyDes je deklarován jako zdravotnický prostředek.
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BALENÍ

NAŠE NABÍDKA

VAŠE VÝHODY

Účinný proti bakteriím, kvasinkám
a obaleným virům

Dezinfikuje a čistí omyvatelné plochy
a povrchy v prostředí zdravotnických
zařízení

Neobsahuje barviva ani parfemaci

Uplatní se na oddělení intenzivní péče,
alergologie, novorozeneckém

Široký rozsah materiálové
kompatibility

Vhodný pro všechny běžné druhy
podlahových krytin

Čisticí a dezinfekční účinek
v jednom kroku

Postup, který šetří čas, energii, náklady
a vede k dosažení optimálních výsledků

Lze kombinovat s velkou většinou
jiných účinných látek

Ideální pro režimy dezinfekce
s pravidelným střídáním aktivní látky

Incidin® OxyDes
kanystr 6 l
Pouze pro profesionální použití.
Je nutné pečlivě dodržovat zásady bezpečného používání dezinfekčních prostředků.
Před každým použitím zkontrolujte etiketu
výrobku.
Prostudujte si pokyny uvedené výrobcem
podlahové krytiny.

NÁVOD K POUŽITÍ

SLOŽENÍ

DOBA POUŽITELNOSTI PRODUKTU

Připravte roztok rozředěním koncentrátu
se studenou vodou v potřebném množství
a v požadované koncentraci. Roztok se
aplikuje na omyvatelné plochy a povrchy
a nechá se schnout, nevytírá se do sucha.

100 g produktu obsahuje následující
účinné látky: 10 g peroxidu vodíku,
7,5 g benzalkoniumchloridu

18 měsíců

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÉ A VIROLOGICKÉ ZKOUŠKY ÚČINNOSTI
Koncentrace

Doba expozice

%

ml/ l

Baktericidní účinnost EN 13727

1,0 %
1,5 %

10 ml/ l
15 ml/ l

15 min
5 min

Účinnost proti kvasinkám EN 13624

1,0 %

10 ml/ l

15 min

Omezeně virucidní účinnost RKI 2004

1,0%

10 ml/ l

15 min
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