
Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji
wyrobów medycznych

Desam Effekt  płyn

Zalety
szerokie spektrum działania,

wysoka kompatybilność materiałowa,

bardzo dobre właściwości myjące,

wysoka wydajność preparatu (niskie stężenia),

możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących,

nie wymaga spłukiwania

Obszary zastosowania
Preparat Desam Effekt jest przeznaczony do mycia i
dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych.
Może być stosowany w obecności pacjentów również na
oddziałach intensywnej opieki medycznej, położniczych i
noworodkowych.

Własciwości produktu
Desam Effekt jest przeznaczony do jednoczesnego mycia
oraz dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Preparat
po zastosowaniu nie pozostawia plam, smug i osadów
na dezynfekowanych powierzchniach oraz nie powoduje
efektu klejenia. Preparat Deasm Effekt wykazuje szeroką
kompatybilność materiałową. Preparat Desam Effekt działa
bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, bójczo wobec
wirusów osłonkowych (BVDV, vaccinia) oraz bójczo wobec
rotawirusa.

Wskazówki dotyczące stosowania
W czasie dezynfekcji należy zwrócić uwagę na całkowite
zwilżenie dezynfekowanych powierzchni. Należy przestrzegać
zalecanych czasów oddziaływań oraz stężeń roztworu
roboczego.
Preparat nie jest zalecany do powierzchni ocynkowanych,
kolorowych i mechanicznie uszkodzonych.
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bochumin, Czechy
Telefon +420 596 091 421
www.schulke.cz

Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485
oraz ISO 9001.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Zawiera: chlorek didecylodimetyloamoniowy 50 g/kg,
biguanid poliheksametylenowy 50 g/kg, N-(3-aminopropylo)-
N-dodecylopropano-1,3-diaminę 20 g/kg. Pozostałe składniki:
octan kokopropylenodi-amino-guanidyny, etoksylowane
alkohole C12-15 liniowe i rozgałęzione.

Wskazówki szczególne
Termin ważności: 2 lata. Nie stosować po upływie terminu
ważności. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w
suchym i czystym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od
żywności. Temperatura przechowywania od -10 °C do 25 °C.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

Desam Effekt płyn 1 l FL 1/Karton 70000068

Desam Effekt płyn 5 kg KA 1/Karton 70000069

Badania i informacje
Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące
preparatu.


