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NDP Air Total + Green CE preparat do dezynfekcji drogą
powietrzną do zamgławiania 50ml
 

Cena: 73,90 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Producent Vesisimin Health

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

NDP Air Total + Green CE to preparat służący do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, wyposażenia
medycznego oraz pomieszczeń droga powietrzną za pomocą uwalniania środka dezynfekującego.

Jest to produkt odpowiedni do stosowania na salach operacyjnych, zabiegowych, OIOMie, salach pacjentów, w laboratoriach, gabinetach
stomatologicznych, lekarskich i weterynaryjnych, ambulansach, izolatkach, salach pro-morte oraz magazynach odpadów.

 

Właściwości:

Uzupełnia podstawowe procedury mycia i dezynfekcji metodami manualnymi.
Rozpylenie umożliwia dotarcie cząstek preparatu dezynfekującego do miejsc trudno dostępnych.
Wykazuje szerokie spektrum biobójcze.
Bardzo dobra kompatybilność materiałowa, może być stosowany w obecności sprzętu elektronicznego.
Łatwy w użyciu, nie wymaga podłączania innych urządzeń.
Właściwości deodoryzacyjne sprzyjają eliminacji nieprzyjemnych zapachy.

 

Instrukcja użycia:

1. Pojemnik z preparatem umieścić na płaskiej i równej powierzchni i zdjąć zabezpieczenie. Uważać żeby w trakcie uruchamiania
nie skierować zaworu w kierunku twarzy.

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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2. Zawór nacisnąć i przekręcić i opuścić pomieszczenie. Preparat należy używać wyłącznie pod nieobecność ludzi. W trakcie
działania preparat wytworzy aerozolową chmurę (przez 1-3 minut) a pomieszczenie powinno pozostać zamknięte.

3. Po rozpoczęciu dyfuzji, pozostawić do w celu właściwego uwalniania.
4. Po zakończeniu uwalniania do pomieszczenia poddawanego dezynfekcji nie należy wchodzić przez min. 1 godzinę (lub przez

czas określony przez obowiązujące procedury).
5. Pomieszczenie wywietrzyć przed jego kolejnym użyciem.

 

Skuteczność biobójcza: Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:

- bakteriobójcze (EN 1276, EN 13697, EN 13727),

- grzybobójcze (EN 1650, EN 13697, EN 13624),

- prątkobójcze (EN 14348),

- wirusobójcze (EN 14476: H1N1*).

* Surogat wirusa grypy dla wirusów lipofilnych  (np. wirus grypy, Corona, Ebola, Hepatitis, HIV).

 

Skład: Chlorek didecylodimetyloamoniowy, 2-fenoksyetanol, aldehyd cynamonowy - 0,02%

Opakowanie: 50 ml
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