
Tekutý bezalkoholový dezinfekčný prípravok
určený k rýchlemu čisteniu a dezinfekcii povrchov
zdravotníckych prostriedkov citlivých na alkohol.

desprej® sensitive

Na citlivé
 povrchy

Naše Plus
Šetrná dezinfekcia

Vhodný na citlivé materiály

Veľmi rýchly účinok

Ihneď k použitiu

Jemne parfumovaný príjemnou vôňou

Oblasti použitia
Desprej sensitive je vhodný pre oblasť zdravotníctva,
ordinácie lekárov, ústavy sociálnej starostlivosti, domácu
starostlivosť a všeobecnú prax. Vhodný na zdravotnícke
prostriedky, prístroje a pomôcky z plastov a plexiskiel
(inkubátory, displeje, UZV sondy, klávesnice, monitory atď.).
Výborný na ošetrenie zle dostupných miest a všade tam, kde
je potrebné zaistiť rýchly dezinfekčný efekt. Vhodný aj do
systému suchých vreckoviek schülke wipes.

Účinnosť
Baktericídny, levurocídny, virucídny (BVDV/Vaccinia/MVA),
mykobaktericídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a
expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie
Vopred odstráňte hrubé nečistoty. Aplikujte prípravok
postrekom tak, aby bol povrch rovnomerne a úplne
namočený. Nechajte prípravok účinkovať po dobu
požadovanej mikrobiologickej účinnosti. Následne
prebytočnú vlhkosť utrite jednorazovou utierkou. Lesklé
povrchy a povrchy obrazoviek utrite po dobe expozície
dosucha čistou a suchou jednorazovou utierkou. Pri ošetrení
zdravotníckych prostriedkov dbajte na pokyny výrobcu. Nie je
určený k dezinfekcii invazívnych zdravotníckych prostriedkov.
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Distribútor Výrobca
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz

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

Zloženie
100 g prípravku desprej sensitive obsahuje nasledujúce
aktívne látky:
• 0,02 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
• 0,05 g Poly(hexametylenbiguanid) hydrochlorid
• 0,05 g Didecyldimethylamonium chlorid

Zvláštne upozornenia
Určené len pre profesionálny trh. Nevhodný na materiály zo
silikónu, farebné kovy (meď, mosadz, hliník, zinok), gumy,
mäkčený PVC a polyamid.
Doba exspirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu Balenie Číslo
výrobku

Desprej sensitive 500 ml 20/Kartón 70000072

Desprej sensitive 5 kg 1/Kanister 70000073

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

Typ prípravku
Zdravotnícky prostriedok triedy IIa


