
Powierzchnie

MINUSON® AF
•	 Gotowy	do	użycia	preparat	
do	mycia	i	dezynfekcji	wraż-
liwych	na	działanie	alkoholi	
powierzchni	i	sprzętu	me-
dycznego

Przeznaczenie:
Gotowy do użycia preparat w postaci piany do mycia i dezynfekcji powierzch-
ni oraz różnorodnego sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. 
Zalecany do dezynfekcji 
• powierzchni szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych oraz ze 

szkła akrylowego, 
• sprzętu stosowanego na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku 

operacyjnym, 
• inkubatorów, głowic USG, lamp i mebli. 

Nie zawiera aldehydów i fosforanów. Potwierdzona tolerancja materiałowa dla 
szkła akrylowego oraz materacy przeciwodleżynowych.

Skład: 

100 g zawiera:
bis-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina  0,31 g
chlorek didecylodimetyloamonium    0,16 g
chlorki benzyloC12-16 alkilowodimetylowe   0,03 g
czwartorzędowe związki amonowe, związki powierzchniowo 
czynne, związki kompleksujące i zapachowe.

CZAS DZIAŁANIA 

1 minuta
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Spektrum i czas działania:
W warunkach wysokiego obciążenia organicznego:
Czas działania: 1 minuta, Tbc 5 minut.
bakterie (włącznie z MRSA), drożdżaki i grzyby wg norm EN13624, EN13727 i EN13697;
Tbc (M. terrae): zgodnie z normą EN14348 i EN13697;
wirusy (HBV, HCV, HIV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1, H5N1) wg DVV, RKI, 
EN14476.

Sposób użycia: 
Piankę Minuson AF nanieść bezpośrednio na dezynfekowaną powierzchnię. 
Zadbać o całkowite pokrycie powierzchni preparatem. Nadmiar preparatu 
zdjąć przy użyciu ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłuka-
nia wodą.

Opakowanie: 
Butelka 750 ml ze spryskiwaczem
Kanister 5 l

Uwagi: 

Ulega biodegradacji zgodnie z Rozp. (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów. Działa draż-
niąco na oczy i skórę. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilo-
ścią wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast 
przemyć dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi. Pojemniki przechowywać 
szczelnie zamknięte. Przy pracy nosić odpowiednie rękawice ochronne i oku-
lary lub ochronę twarzy. 

Badania: 

Priv.Doz.Dr.med.habG.Schrader, Weimar; 
Dr.A.Seemann, Poczdam; 
Dr. J. Steinmann, Brema;
Prof. Dr. H.P.Werner Boschofshofen.

Preparat wpisany na listę VAH/DGHM. 
Wyrób Medyczny zarejestrowany zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG.

CZAS DZIAŁANIA 

1 minuta

esteer®Pharma GmbH
Carl - Zeiss - Str. 2

68799 Reilingen
Niemcy

System	zarządzania	jakością:
EN	ISO	9001:2000,	EN	ISO	13485,
Dyrektywa	o	wyrobach	medycznych	93/42	EWG
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