Dr. Mayer Green Neutral
Sprej pro čištění a dezinfekci povrchů
Kapalina pro rychlou dezinfekci malých prostor v lékařském průmyslu, v domech s pečovatelskou službou, ozdravovnách, posilovnách,
lázních, kadeřnických, masážních a kosmetických salonech, ve školkách a školách.
Vlastnosti výrobku:
•
Pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků, jako jsou zdravotnická křesla, lékařské a rehabilitační
vybavení.
•
Navrženo pro veškeré nelékařské pracovní plochy, stoly, kliky, madla a také pro kadeřnické a kosmetické vybavení a
příslušenství.
•
Aktivní již za 15 sekund proti plísním a za 30 sekund proti bakteriím, tuberkulóze a virům (včetně Rota, Noro).
•
Nezanechává šmouhy ani skvrny.
•
Doporučeno zejména pro skleněné a lesklé povrchy
•
Neutrální vůně
Výhody pro uživatele:
•
Garantovaná účinnost a bezpečnost použití.
•
Výrazně snižuje riziko infekce.
•
Rychlý účinek čistého a dezinfikovaného povrchu.
•
Lze použít na mnoho materiálů.
Použití:
Kapalina pro rychlou dezinfekci malých prostor v lékařském průmyslu, v domech s pečovatelskou službou, ozdravovnách, posilovnách,
lázních, kadeřnických, masážních a kosmetických salonech, ve školkách a školách.
Vhodné pro dezinfekci povrchů, jako jsou pracovní plochy, stoly, kliky, madla, a také pro kadeřnické a kosmetické vybavení a příslušenství,
pro neinvazivní zdravotnické prostředky, jako jsou zdravotnická křesla, lékařské a rehabilitační vybavení. Doporučuje se také pro dezinfekci
dentálních násadců před jejich sterilizací a pro lžíce na zubní otisky a silikonové zubní otisky. Výrobek účinkuje proti bakteriím,
kvasinkám, tuberkulóze a omezeně proti virům (proti Rota a Noro virům) a také proti obaleným virům (včetně Vaccinia, HIV, HBV, HCV).
Návod k použití:
Postříkejte povrch ze vzdálenosti asi 30 cm a ujistěte se, že je zcela pokrytý. Vyčkejte 30 sekund. Výrobek nevyžaduje omytí vodou.
Složky: aktivní látka ve 100 g výrobku: 63,7 g ethanol, 6,3 g propan-2-ol
Balení:
5l kanystr
Zdravotnický prostředek třídy II dle zákona o zdravotnických prostředcích. Určen pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků.
Číslo povolení pro biocidní přípravky v Polsku: 7675/19
Bezpečnostní list a list s údaji o komponentách je dostupný na medisept.pl
Výrobce:
MEDISEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159 c
21-030 Motycz
telefon: + 48 81 535 22 22
export@medisept.pl
www.medisept.pl
Dovozce: DENTSTORE SRL,
Tepes Voda Street ,
č. 89 BukurešťRumunsko

