AERODESIN
2000
Preparat do szybkiej
dezynfekcji powierzchni
i nieinwazyjnych
wyrobów medycznych
odpornych na działanie
alkoholi.

• preparat na bazie alkoholi
• szerokie spektrum biobójcze
• krótki czas działania
• wygodna i szybka forma aplikacji
preparatu
• przyjemny, delikatny zapach
• błyskawicznie schnie
• nie pozostawia żadnych śladów
• ponad 20 lat na rynku
Preparat gotowy do użycia

Wyrób medyczny kl. II a, CE 0482
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
nr 7296/18 (Kat. I, gr. 2 i 4).

AERODESIN 2000

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i nieinwazyjnych wyrobów
medycznych odpornych na działanie alkoholi.
PODSTAWOWE CECHY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

produkt gotowy do użycia
kompozycja na bazie alkoholi z dodatkiem glutaraldehydu
szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy i wirusobójczy
wykazuje działanie przy bardzo krótkim 1 minutowym czasie kontaktu
zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi
do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie, jak i przy użyciu ściereczki
preparat po aplikacji nie tworzy tłustego nalotu, łatwo się rozprowadza
po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów
charakteryzuje się przyjemnym, delikatnym zapachem
sprawdzony preparat z 20 letnią historią na rynku polskim

SKŁAD
Substancje czynne: propan-1-ol (Nr CAS: 71-23-8; Nr WE: 200-746-9 - 325 mg/g); etanol (Nr CAS: 64-17-5, Nr WE: 200578-6-180 mg/g), aldehyd glutarowy (Nr CAS: 111-30-8, Nr WE: 203-856-5 - 1 mg/g)

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA
• 1 minuta: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus,
Vacciniawirus, Polyoma SV 40)
• 60 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus,
Vacciniawirus, Polyoma SV 40, Poliowirus)

SPOSÓB UŻYCIA
•
•
•
•

Preparat do użytku profesjonalnego.
Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
Stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.
Nanosić na dezynfekowane powierzchnie bezpośrednio z butelki przy użyciu końcówki spryskującej z odległości
30 cm lub za pomocą nasączonej ściereczki (zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab).
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Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

OPAKOWANIA
• Aerodesin 2000: butelka 1 litr ze spryskiwaczem
• Aerodesin 2000: kanister – 5 litrów
• Wyposażenie dodatkowe: jednorazowe chusteczki włókninowe

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR
Wytwórca: Lysoform GmbH, Niemcy
Podmiot Odpowiedzialny i Dystrybutor w Polsce: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok
tel./fax.: 85 747 93 00/01 • www. medilab.pl

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 1802 -04

1. Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za
pomocą chusteczki.
2. Nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać min. 1 minutę.
3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć dokładnie wodą zdatną do picia.

