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Preparat do szybkiej dezynfekcji
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wyrobów medycznych i powierzchni oraz
malych i trudnodostepnych powierzchni.
Wyrób medyczny
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PODSTAWOWE

CECHY Aerodesin

2000

SPOSÓB UZYCIA

szerokie spektrum biobójcze, zwalcza bakterie, pratki, grzyby i wirusy
szybki czas dzialania
latwo dociera w trudnodostepne
dezynfekcje mozna przeprowadzic

miejsca i szczeliny
metoda spryskiwania jak i przecierania

wygodna i szybka forma aplikacji - kazda 1 litrowa butelka wyposazona
w koncówke spryskujaca

jest

ma przyjemny, delikatnyzapach
nie pozostawia

plam, smug, osadu na dezynfekowanych

preparat gotowy do uzycia

- nie wolno

powierzchniach

go rozcienczac

wysoka wydajnosc - za pomoca 1 litra preparatu
m2 powierzchni

mozna zdezynfekowac

20 - 30

SPEKTRUM BIOBÓJCZE
Spektrum
biobójcze

bakterie,

grzyby

pratki gruzlicy

wirusy:

BVDV(HCV), Vacciniawirus
HIV, HBV
Adenowirus
Papovawirus
Poliowirus

Preparat gotowy do uzycia - nie rozcienczac. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie równomiernie pokryc
preparatem
(max 50 ml/m2) przez spryskanie lub za
pomoca nasaczonej sciereczki. Powierzchnie spryskiwac
preparatem
z odleglosci
ok. 30cm. Jednorazowo
dezynfekowac maksymalnie 2 m2 powierzchni.
Nie stosowac na powierzchnie wrazliwe na dzialanie
alkoholu (np. pleksi, niektóre tworzywa sztuczne,
powloki z farb i lakierów). W przypadku watpliwosci
wykonac próbe oddzialywania
preparatu
na dana
powierzchnie.
Podczas
ochronne.

pracy

preparatem

stosowac

rekawice

SKLAD PREPARATU
Czas
ekspozycji
1 min
Smin

30 sek
1 min
Smin
15 min
30min

100 g preparatu zawiera:
propan-1-ol
32,5 g
etanol (skazony)
18,0 g'
glutaraldehyd
0,1g

OPAKOWANIA
Typ
opakowania

HANDLOWE

PojeInnosc
w mi

Opal<owanie
zbiorcze

Numer
I(atologowy

- karton
Butelka

1000

1 szt.

L-9736-01

1000

12 szt.

L-9736-12

5000
5000

1 szt.
2 szt.

L-972S-01
L-972S-02

ze spryskiwaczem

Butelki
ze spryskiwaczem

Kanister
Kanistry

Karta SDS na stronach internetowych www.medilab.pl

Producent: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Berlin, Niemcy
Wylaczny dystrybutor: Medilab Sp. z 0.0.,
15-117 Bialystok, ul. Wasilkowska 51, tel/fax (85) 675-14-89
Dzial handlowy: ul. 15-531 Bialystok, ul. Niedzwiedzia 60, tel./fax (85) 743-28-97
www.medilab.pl

