
POWIERZCHNIE

  Efektywny
  Nie zawiera aldehydów
  Na bazie tlenu

Nasz nowy produkt do dezynfekcji 
powierzchni charakteryzuje się szerokim 
spektrum mikrobójczym i dobrą 
wydajnością mycia. Kompatybilność 
substancji aktywnych uwalniających tlen 
i detergentu sprawia, że formuła jest 
odpowiednia do wszystkich rodzajów 
powierzchni w środowisku szpitalnym. 
Incidin® OxyDes nie zawiera aldehydów.

Incidin® OxyDes
Koncentrat na bazie aktywnego tlenu

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 
NA BAZIE TLENU
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Dlaczego Incidin® OxyDes?
Preparat jest skuteczny wobec bakterii, drożdży 
i wirusów osłonionych. Posiada doskonałą 
tolerancję materiałową. Nie zawiera aldehydów, 
posiada przyjemny zapach. Wyróżnia się 
wysoką wydajnością mycia i dezynfekcji. 
Zawiera uznane substancje aktywne - QAV, 
nadtlenek wodoru.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  Szczególnie odpowiedni do dużych 
powierzchni w środowisku szpitalnym.

  Odpowiedni do wszystkich rodzajów 
powierzchni.

  Oszczędność czasu dla użytkownika.

  Szerokie spektrum działania, bardzo dobre 
właściwości myjące - usuwanie krwi.

DEZYNFEKCJA 

POWIERZCHNI 

NA BAZIE TLENU

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do mycia i dezynfekcji wszelkich 
powierzchni zmywalnych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Rozcieńczyć koncentrat wodą do 
odpowiedniego stężenia. Mokre 
powierzchnie zmywać zgodnie 
z odpowiednimi procedurami.

SKŁAD

W 100 g jako substancje aktywne zawiera:
10 g nadtlenku wodoru, 7,5 g chlorku 
benzalkoniowego.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS ILOŚĆ
KOD 

PRODUKTU

Kanister 6 l 1 szt. 3058890

Wyłącznie do zastosowania 
profesjonalnego.

Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie. 
Przed użyciem zapoznaj się z etykietą 
produktu.

Incidin® OxyDes
Koncentrat na bazie aktywnego tlenu

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA STĘŻENIE CZAS 
DZIAŁANIA

EN 1275 
(działanie drożdżobójcze)

0,5 %
(5 ml / l )

15 min

EN 1040 
(działanie bakteriobójcze)

0,5 %
(5 ml / l )

15 min

EN 13624 
(działanie drożdżobójcze) (warunki czyste i brudne)

1 %
(10 ml / l )

15 min

EN 13727 
(działanie bakteriobójcze) (warunki czyste i brudne)

1 %
(10 ml / l )

15 min

EN 13697 
(działanie bakteriobójcze i drożdżobójcze) 
(warunki czyste)

1 %
(10 ml / l )

15 min

Działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych 
(łącznie z HBV, HCV i HIV) zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut 
Roberta Kocha) 01/2004

1 %
(10 ml / l )

15 min


