
ANIOS DDSH
Gotowy do użycia  
preparat w postaci  
aktywnej piany do 
dezyn   fekcji i mycia  
delikatnych powierzchni,  
wyposażenia i innych 
wyrobów medycznych.

wysoka skuteczność biobójcza•	

krótki czas działania•	

doskonałe właściwości myjące•	

bardzo dobra kompatybilność •	
materiałowa

bardzo wysoka wydajność•	

wygodna, szybka i bezpieczna •	
forma aplikacji

nie spływa z pionowych powierzchni•	

przyjemny miętowy zapach•	

Preparat gotowy do użycia

Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0459



ANIOS DDSH
Gotowy do użycia preparat w postaci aktywnej piany do dezynfek-
cji i mycia delikatnych powierzchni, wyposażenia i innych wyrobów 
medycznych.

PODSTAWOWE CECHY
szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy•	

krótki czas działania: 5 minut•	

aktywny wobec Legionella pneumophila, MRSA•	

możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni•	

bardzo delikatny – szczególnie polecany do dezynfekcji i mycia inkubatorów, sond USG, lamp, ekranów, tapicerek i innych •	
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi i detergentów

formuła produktu pozwala na bezpieczne stosowanie w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworod-•	
kowym

bezpieczeństwo stosowania preparatu na oddziałach noworodkowych dodatkowo zapewnia zintegrowana na stałe z •	
butelką końcówka spieniająca

wysoka wydajność – 1 butelką preparatu można zdezynfekować i umyć  75 m•	 2 powierzchni

wygodna i szybka forma aplikacji preparatu – każda butelka wyposażona w końcówkę spieniającą•	

forma delikatnej pianki eliminuje ryzyko powstawania aerozolu•	

z łatwością rozprowadza się i nie spływa z powierzchni pionowych•	

posiada przyjemny miętowy zapach•	

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA 
5 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Herpeswirus, A H1N1)•	

OPAKOWANIA 
Anios DDSH: butelka – 750 ml z końcówką spieniającą•	

Wyposażenie dodatkowe: jednorazowe chusteczki włókninowe•	

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR 
PRODUCENT: Laboratoires Anios, Francja 

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab	Sp.	z	o.o.	•	ul.	Niedźwiedzia	60	•	15-531	Białystok	•	Tel./fax:	85	743	28	97	•	www. medilab.pl

SPOSÓB UŻYCIA 
Preparat do użytku profesjonalnego. •	

Gotowy do użycia – nie rozcieńczać. •	

Nanosić na dezynfekowane powierzchnie i przedmioty bezpośrednio z butelki przy użyciu końcówki spieniającej.•	

SKŁAD 
IV-rzędowe związki amonowe (propionian), octan guanidyny, propan-1-ol, niejonowe związki powierzchniowo czynne, sub-
stancje zapachowe
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Nanieść	preparat	w	kilku	różnych	punktach	bezpośrednio	na	dezynfekowaną	powierzchnię	bądź	na	suchą,	czystą	ście-1. 
reczkę (zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe MEDILAB).

Następnie za pomocą ściereczki rozetrzeć piankę równomiernie po całej dezynfekowanej powierzchni. 2. 

Odczekać minimum 5 minut, nie wycierać do sucha, nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia. 3.	


