
Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji
powierzchni wyrobów medycznych odpornych na
działanie alkoholu

Desprej® płyn

Zalety
szerokie spektrum działania

krótki czas działania

gotowy do użycia

opakowanie ze zintegrowanym spryskiwaczem

nie wymaga spłukiwania

możliwość użycia na oddziałach noworodkowych

Własciwości produktu
desprej® jest preparatem na bazie mieszaniny alkoholi
i czwartorzędowych soli amoniowych przeznaczonym
do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów
medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz
powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych
na działania alkoholi.
Działa bakteriobójczo (w tym wobec MRSA), drożdżakobójczo,
grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo wobec BVDV,
wirusa vaccinia, adenowirusa, rotawirusa, norowirusa oraz
wirusa polio.

Wskazówki dotyczące stosowania
Dezynfekowane powierzchnie należy spryskać preparatem
lub przetrzeć chusteczką zwilżoną preparatem.
Dezynfekowana powierzchnia powinna pozostać wilgotna
przez cały czas wymagany do osiągnięcia skuteczności
bójczej. Po upływie wymaganego czasu działania
powierzchnia wysycha lub nadmiar preparatu należy usunąć
za pomocą suchej chusteczki jednorazowego użytku.
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz

Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485
oraz ISO 9001.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
100 g preparatu zawiera: etanol - 45 g, propan-2-ol - 30g,
chlorek didecylodimetyloamoniowy (DDAC) - 0,5g

Wskazówki szczególne
Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w
oryginalnych, dobrze zamkniętych pojemnikach. Temperatura
magazynowania: od -10 do +25 st. C, nie przechowywać
bezpośrednio na słońcu.
Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

Desprej 500 ml FL 20/Karton 70000209

Desprej płyn -PL/HU- 1 l FL 1/Karton 70000071

Desprej 5 l KA 1/Kanister 70000210

Badania i informacje
Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące
preparatu.


