Medi Spray
Alkoholowy gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i mycia
powierzchni sprzętu medycznego

 Szybki czas działania od 30 sek.
 Idealna powierzchnia bez smug
 Gotowy do użycia
 Zapach neutralny

Medi Spray zalecany jest do dezynfekcji małych
powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli
zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej,
sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów
oraz

innych

trudno

dostępnych

powierzchni.

Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących
powierzchni.

Korzyści dla użytkownika:

Cechy produktu:

 Przebadany zgodnie z nowymi normami dla
środków dezynfekcyjnych (EN 14885).

 Wyjątkowe właściwości myjące bez cienia smug.
 Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera
aldehydów i fenoli).

 Nie zawiera substancji zapachowych.







Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
Możliwość zastosowania do wielu materiałów.
Idealny dla personelu wrażliwego na zapachy.

Medi Spray – Alkoholowy gotowy do użycia preparat
do dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego

Zastosowanie:
Medi Spray zalecany jest do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury
medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów oraz innych trudno dostępnych powierzchni.
Preparat można stosować do przedmiotów mających kontakt z żywnością. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek
stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera
aldehydu i fenolu. Odpowiednio dobrane składniki gwarantują szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie i idealną
czystość bez smug. Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni.

Spektrum
Bakterie (w tym MRSA)
Grzyby (C. albicans)
Prątki gruźlicy (M. terrae)
Wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, grypa H1N1,
H5N1, Ebola, Herpes simplex)
Wirus Rota

Normy wg EN 14885

Obciążenie organiczne
niskie

wysokie

EN 13727
EN 13624
EN 14348

30 sek.
15 sek.
30 sek.

30 sek.
15 sek.
60 sek.

EN 14476

30 sek.

60 sek.

EN 14476

30 sek.

60 sek.

Dokumentacja potwierdzająca skuteczność biobójczą preparatu dostępna u wytwórcy.

Sposób użycia:
Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie, a następnie przetrzeć
jednorazowym ręcznikiem. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie
stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony do zastosowania
przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: etanol, propan-2-ol

Opakowanie: butelka 1 L ze spryskiwaczem, kanister 5 L
Środki ostrożności:
Informacje dotyczące sposobu postępowania z preparatem dostępne są w karcie charakterystyki produktu na stronie
www.medisept.pl
Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.
Przeznaczony do dezynfekcji wyrobów medycznych.
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