
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek
určený pro manuální čištění a dezinfekci povrchů
zdravotnických prostředků.

desam® effekt +

účinný od
 0,25%

Naše Plus
Všestranný, účinný a ekonomický

Nedráždí dýchací cesty

Použití i v přítomnosti pacientů

Kompatibilní s opakovaně plnitelným zásobníkovým systémem
schülke wipes

Oblast použití
desam® effekt + je určený k dezinfekci a mytí povrchů
zdravotnických prostředků. Je vhodný pro použití ve všech
oblastech zdravotnictví.
Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako
je nerezová ocel, pochromované a smaltované povrchy,
sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty.
Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

Účinnost
Baktericidní, virucidní (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota / Adeno),
mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Návod na použití
Pracovní roztok se připraví naředěním koncentrátu
desam® effekt + ve vodě o teplotě 20 °C -25 °C. Roztok se
aplikuje otřením. Dbejte na důkladné smočení povrchu
zdravotnického prostředku. Není určen k dezinfekci
invazivních zdravotnických prostředků. Nepřekračujte dobu
expozice.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a
ISO 9001.

Člen skupiny Air Liquide-Group

Složení
100 g přípravku desam® effekt + obsahuje následující aktivní
látky:
• 19 g Benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium chlorid
• 10 g 2-fenoxyethan-1-ol
• 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
• 3 g Didecyldimetylamonium chlorid

Zvláštní upozornění
Pouze pro profesionální trh. Nevhodný na barevné kovy
(měď, mosaz), nelegované oceli, barevně nestabilní materiály,
silikony a polykarbonáty. Skladovat v originálních, dobře
uzavřených původních obalech v suchých prostorách.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Desam Effekt + 1 l FL 12/Karton 70002117

Desam Effekt + 5 l KA 1/Kanystr 70002118

Související přípravky
  • antifect® extra

  • terralin® protect

Životní prostředí
Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku
Zdravotnický prodstředek tř II.a


