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GLOBACID® AF med
Paviršių greito dezinfekavimo priemonė
naudojimui paruoštas tirpalas
Produkto savybės
• greitas poveikis – 30 sek.;
• pagamintas alkoholio pagrindu;
• sudėtyje nėra aldehidų ir ketvirtinių
amonio junginių;
• ant paviršiaus nepalieka likutinių
medžiagų;
• itin tinka sunkiai pasiekiamoms
vietoms;
• patogiame butelyje su purkštuku.
„Globacid® AF med“ yra greitam
medicininės įrangos paviršių dezinfekavimui
skirta dezinfekavimo priemonė, tinkama
visiems alkoholiui atspariems paviršiams
valyti. Po naudojimo priemonė ant paviršių
nepalieka likutinių medžiagų.
Sudėtis
Izopropanolis 60%, etanolis 15%
Poveikio spektras
Baktericidinis EN 13727
Fungicidinis EN 13624
Tuberkuliocidinis
EN 14348 (M. terrae)
Virucidinis prEN 14476:2011
HBV, ŽIV, HCV, gripo virusai,
rota virusas, vaccinia virusas ir
pan.
Virucidinis adenovirusas
Naudojimas
„Globacid® AF med“ yra
paruoštas tirpalas; užpurkšti ant
paviršių, jei reikia, užpurkštą
Paviršius turi būti visiškai

30 sek
30 sek

Poveikio laikas – 30 sekundžių, net ir esant itin
nešvariems paviršiams.
Naudojimo sritis
Visur, kur reikia greitai dezinfekuoti paviršius:
• medicinos įstaigos ir stomatologijos kabinetai
(inventorius, procedūrų stalai, padėklai,
rankenos, operaciniai vežimėliai, lovos rėmai,
tvarsliavos transportavimo dėžės);
• akių gydytojo ir optometrininko darbiniai
paviršiai
• greitosios pagalbos inventorius.
Įspėjimas
Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai degūs skystis ir
garai. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų
paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo
šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Fizikinės ir cheminės savybės
Agregatinė būsena: bespalvis skystis
Kvapas:
būdingas alkoholiui
Tirpumas:
vandenyje tirpus bet kokiu santykiu
Tankis:
0,84–0,86 g/cm³ (20 °C)
Laikymo sąlygos
Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Kad būtų
išsaugota produkto kokybė, laikyti kambario
temperatūroje, nelaikyti tiesioginės saulės spinduliuose
ir žiūrėti, kad neužšaltų.

30 sek

Atliekų šalinimas
Nepanaudoto produkto likučius ir tuščias pakuotes
perduoti licencijuotam atliekų tvarkytojui.

30 sek

Atitiktis standartams
EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476

60 sek

Kiti bandymų būdai
RKI/DVV

naudojimui
apdorojamų
išsklaidyti.
padengtas.

Pakuotė
500ml butelis su purškikliu
5L kanistras
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