
STERILL MED
Szybkodziałający, 
dezynfekująco-myjący 
preparat alkoholowy
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Właściwości Korzyści
Gotowy do użycia Szybkość i wygoda stosowania

Przebadany w warunkach niskiego i wysokiego obciążenia 
organicznego

Gwarancja bezpiecznego stosowania

Szerokie spektrum działania Oszczędność czasu z jednoczesną gwarancją skuteczności

Przebadany dermatologicznie Gwarancja bezpieczeństwa personelu i pacjentów

Bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, kwasów, etc. Efekt dezynfekcji bez odbarwień

Szybkoschnący Efekt dezynfekcji bez plam, zacieków i smug

organizm norma czas
bakterie (w tym MRSA) EN 13727 30 sek.1,2

grzyby (C. albicans) EN 13624 30 sek.1,2

grzyby (Aspergillus niger) EN 13624 30 sek.1,2

prątki (M. terrae) EN 14348 30 sek.1

wirusy RNA bezotoczkowe  (Polio) wg metodyki PZH 60 sek.1,2

wirusy DNA bezotoczkowe (Adeno) wg metodyki PZH 60 sek.1,2

1 w warunkach niskiego obciążenia organicznego
2 w warunkach wysokiego obciążenia organicznego

Substancje czynne:
etanol* 72 g/100 g wyrobu

propan-2-ol 3 g/100 g wyrobu

chlorek didecylodimetyloamoniowy 0,5 g/100 g wyrobu

KONFEKCJONOWANIE: 

jednostkowe zbiorcze
butelka 500 ml z bezpieczną nakrętką 24 x 500 ml

butelka 500 ml ze spryskiwaczem 24 x 500 ml

butelka 1000 ml z bezpieczną nakrętką 12 x 1000 ml

butelka 1000 ml ze spryskiwaczem 12 x 1000 ml

kanister 5000 ml z wygodną rączką 6 x 5000 ml

Bezaldehydowy preparat na 
bazie alkoholi i czwartorzędowej 
soli amoniowej przeznaczony 
do szybkiej dezynfekcji i mycia 
powierzchni nieinwazyjnych 
wyrobów medycznych.

Okres gwarancji/termin ważności: 3 lata od daty produkcji.
Data opracowania: 06.2019, PL rev. 1

Wyrób wytwarzany zgodnie z ISO 13485
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania 
z preparatem są dostępne w karcie charakterystyki wyrobu.

Wytwórca: Alpinus Chemia Sp. z o. o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
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PRZEZNACZENIE:
Preparat przeznaczony do dezynfekcji i mycia  wyłącznie powierzchni
nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi
takich jak: aparatura medyczna,    łóżka i fotele zabiegowe,    sprzęt rehabili-
tacyjny, szafki pacjenta,  poręcze łóżek szpitalnych,  blaty stołów medy-
cznych.   Preparat można stosować do szybkiej dezynfekcji małych i 
trudno dostępnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

SPOSÓB UŻYCIA:
Roztwór gotowy doużycia, dospryskiwania lubprzecierania .Dezynfeko -
waną powierzchnię całkowicie pokryć preparatem przy użyciu spryski -
wacza zodległości ok. 30 cm ipozostawić do wyschnięcia lub polać po -
wierzchnię dbając ocałkowite pokrycie dezynfekowanego obszaru ina-
stępnie przetrzeć jednorazowym ręcznikiem. W przypadku dezynfekcji
urządzeń elektrycznych zawsze sprawdzić odłączenie aparatu od sieci.

PRZECIWWSKAZANIA:
• Nie stosować do inwazyjnego sprzętu medycznego.
• Nie stosować na powierzchnie nieodporne na działanie alkoholi (np.
pleksiglas).

INFORMACJE DODATKOWE:
• Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego
użytkownika.
• Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

BADANIA
 
MIKROBIOLOGICZNE:

* alkohol etylowy denaturowany nie przeznaczony do konsumpcji




