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SCHÜLKE Quartamon med. koncentrat do dezynfekcji i
czyszczenia powierzchni 5l
 

Cena: 166,60 pln

Opis słownikowy

Producent Schulke-Mayr

Opis produktu
 

Zalety preparatu:

- na bazie alkoholi i czwartorzędowych związków amoniowych,
- bez aldehydów, chloru i pochodnych guanidyny,
- aktywność roztworu roboczego 30 dni,
- spektrum działania: B / w tym Tbc, MRSA/ , F, V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Papova SV 40),
- dobra tolerancja materiałowa,
- nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym - opinia IMiD,
- dobre właściwości czyszczące,
- możliwość dozowania za pomocą urządzeń dozujących Schülke, Henkel, Winco,
- produkt CE.

Typ preparatu:

Quartamon® med jest koncentratem środka dezynfekcyjnego. Formułę chemiczną preparatu stanowi synergicznie czynna kombinacja
czwartorzędowych związków amonowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Quartamon® med nie zawiera aldehydów
i pochodnych guanidyny.

Zastosowanie:

Dezynfekcja i czyszczenie wyrobów medycznych i innych powierzchni metodą przecierania na mokro. Ze względu na dobrą akceptację
sensoryczną potwierdzaną przez użytkowników, personel i pacjentów, quartamon® med może być stosowany również tam, gdzie
oprócz wysokich wymogów higienicznych niezbędne jest ograniczenie do minimum obciążenia

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
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informacje.
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wskutek zapachu.

Dane dotyczące produktu:

100g preparatu quartamon® med zawiera: 9,5 g Benzyl-C12-C18- -alkildimetyloamoniowy chlorek. Pozostałe składniki (zgodnie z
zaleceniem UE): 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, salicylan benzylu, limonen, Hexyl Cinnamal.
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