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ALDEWIR Koncentrat - do dezynfekcji i mycia narzędzi -
500ml
 

Cena: 43,60 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent Septoma

Opis produktu
 

Aldewir Koncentrat - preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi oraz urządzeń medycznych z metalu, szkła, porcelany, tworzyw
sztucznych i gumy oraz powierzchni.

Roztwór użytkowy nie powoduje korozji, działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo. Preparaty o działaniu
wirusobójczym mogą być stosowane do dezynfekcji w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV.

 

Dezynfekcja narzędzi lekarskich zanieczyszczonych substancjami organicznymi:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- działanie bakteriobójcze: 5% - 30min.

- działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze: 5% - 60min.; 10% - 15min.

- działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i prątkobójcze: 10% - 90min.

 

Dezynfekcja powierzchni nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi:

- działanie bakteriobójcze, grzybobójcze: 5% - 15min.

- działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze: 10% - 15 min. (drobny sprzęt medyczny, baseny, kaczki itp.)

Pojemność: 500 ml
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jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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