Práškový dezinfekčný prípravok na báze aktívneho
kyslíku. Vhodný k dezinfekcii a umývaniu
akýchkoľvek umývateľných plôch a povrchov
zdravotníckych prostriedkov.
Virucídny
od 0,5%

perform

®

Naše Plus
Univerzálne použitie
Bez chlóru
Výborné čistiace vlastnosti
Výborná materiálová kompatibilita
Široké spektrum účinnosti
Použitie aj za prítomnosti pacientov
Nedráždi dýchacie cesty
Plne virucídny účinok

Oblasti použitia
Perform sa používa k dezinfekcii a čisteniu plôch a povrchov
zdravotníckych prostriedkov. Je vhodný na akékoľvek
umývateľné plochy a povrchy. Je vhodný k dezinfekcii v
miestach kde sú vysoké nároky na užívateľský komfort a
ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Perform má výbornú
materiálovú kompatibilitu aj s problematickými materiálmi
akým je napr. akrylátové sklo (inkubátory). Prípravok je tiež
vhodný k dezinfekcii ochranných a inhalačných dýchacích
masiek, resuscitačných figurín, odtlačkových hmôt atď.

Účinnosť
Baktericídny, kompletne virucídny, mykobaktericídny,
tuberkulocídny, fungicídny, sporocídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a
expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie
Na prípravu pracovného roztoku rozmiešajte príslušné
množstvo prípravku vo vlažnej vode. Plochy a povrchy
predmetu utrite syntetickou utierkou namočenou v
pracovnom roztoku. Malé vodeodolné predmety je možné
ponoriť do pracovného roztoku a po uplynutí dobu expozície
opláchnite vodou a osušte. Dýchacie masky a školiace figuríny

utrite syntetickou utierkou namočenou v roztoku a po
dobe expozície opláchnite vodou / utrite vlhkou textíliou.
Nepoužitý pracovný roztok je stabilný po dobu 30 hodín.
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perform
Zloženie

100 g prípravku perform obsahuje nasledujúce aktívne látky:
• 45g monopersíran draselný, sodná soľ
Ďalšie zloženie:
• < 5-15% anionaktívne tenzidy
• < 5% neionogénne tenzidy
• < 5% fosfonáty
• < 5% mydlo
Fyzikálno-chemické vlastnosti
Bod vzplanutia

Nepoužiteľné

Dynamická viskozita

Nepoužiteľné

Farba

biely

Forma

zrnitý

pH

cca. 4 / 5 g/l / 20 °C / ve vodě

Zvláštne upozornenia
Určené pre profesionálny trh. Pri skladovaní neprekračujte
izbovú teplotu. Používajte ochranné rukavice (napr. z
butylkaučuku). Pri použití na textílie môže mať bieliace účinky.
Doba exspirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie
Názov produktu

Balenie

Číslo
výrobku

perform -PL,CZ,SK- 900 g DS

4/Kartón

122323

Perform 900 g, dóza

4/Kartón

perform (250x) 40 g BT
Perform 40g, sáčok

250/Kartón
1/Kartón

122322
70001859
122304

Životné prostredie
Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a
bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu,
hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre
výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom
certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

910131-SK-sk-01-02 12/2021
Tieto informácie o produkte nie sú automaticky aktualizované.

• Zdravotnícky prostriedok triedy IIa
• Biocídny prípravok - Reg.: bio/1216/D/16/CCHLP

