Mediseptol H
Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego i przedmiotów mających
kontakt z żywnością.
Charakterystyka i zastosowanie
Wyrób medyczny
Preparat przeznaczony do dezynfekcji wyłącznie powierzchni nieinwazyjnych wyrobów
medycznych takich jak: aparatura medyczna, łóżka i fotele zabiegowe, sprzęt rehabilitacyjny, szafki
pacjenta, poręcze łóżek szpitalnych, blaty stołów medycznych i elementy sprzętu medycznego, w
tym klamki, pulpity, elementy ze szkła i porcelany i innych powierzchni medycznych odpornych na
działanie alkoholi. Polecany do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni
sprzętu medycznego.
Produkt biobójczy
Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych
w obszarze medycznym – obiektach służby zdrowia (w tym na oddziałach noworodkowych i
dziecięcych), gabinetach lekarskich i stomatologicznych, przychodniach zdrowia, domach opieki,
sanatoriach, w gabinetach usługowych – salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich i
kosmetycznych, gabinetach masażu, żłobkach, przedszkolach, szkołach, hotelach, obiektach
gastronomicznych i w przemyśle spożywczym. Preparat do dezynfekcji powierzchni maszyn,
urządzeń, ochron osobistych wielokrotnego użytku (fartuchów, kombinezonów, masek ochronnych,
aparatów tlenowych, obudów pochłaniaczy etc.). Preparat przeznaczony również do dezynfekcji
powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością takich jak blaty, stoły, szafki, klamki,
uchwyty, parapety, szyby, fotele itp.; do dezynfekcji sprzętu sportowego oraz akcesoriów
fryzjerskich i kosmetycznych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, działanie
prątkobójcze w tym wobec prątków gruźlicy i pełne działanie wirusobójcze.
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preparat gotowy do użycia,
występuje w dwóch wariantach zapachowych – neutralnym oraz o zapachu zielonej herbaty,
możliwość stosowania poprzez przecieranie lub spryskiwanie,
skuteczny wobec B, F, Tbc, V (Polio, Adeno),
szerokie spektrum działania już w czasie 15 sek.,
przebadany dermatologicznie,
bez zawartości aldehydów, QAV, fenoli, chloru, kwasów etc.,
nie pozostawia plam, zacieków i smug,
nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni,
zamknięty w szczelnym opakowaniu zapobiegającym ulatnianiu preparatu,
okres ważności wynosi 36 miesięcy.

Substancja czynna
• etanol 72g/100g,
Opakowanie
Standardowe konfekcjonowanie wyrobu:
• butelka 500 ml, 1000 ml (ze spryskiwaczem lub bezpieczną nakrętką),
• kanister 5 l z wygodną rączką.

Składowanie
Produkt przechowywać w suchym miejscu w temp. 5°C do 25°C. Otwarte pojemniki do dalszego
przechowywania szczelnie zamykać.
Klasyfikacja ADR
Wyrób należy używać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę poniższe
dane:
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•
•

Grupa pakowania
Transport niebezpieczny wg ADR/RID: klasa 3
kod klasyfikacyjny F-1
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