
NOWOŚĆ

MediQuick®

∙ szerokie spektrum biobójcze

∙ krótki czas działania – już w 30 sek.

∙ delikatny zapach

∙ nie pozostawia smug

Gotowy do użycia alkoholowy
preparat do szybkiej dezynfekcji
powierzchni nieinwazyjnych
wyrobów medycznych.

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. II a, CE 0481
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NOWOŚĆ

Gotowy do użycia alkoholowy preparat
do szybkiej dezynfekcji powierzchni
nieinwazyjnych wyrobów medycznych.   

DYSTRYBUTOR W POLSCE: WYTWÓRCA: 

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2007-02

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:
25,9 g etanol, 11,8 g propan-2-ol, 
0,2 g alkylobiguanide

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone 
badaniami działanie:
bakteriobójcze – 30 sek.; przeciwko
prątkom gruźlicy: M.terrae – 5 min.;
drożdżakobójcze – 1 min.;
aktywność wobec wirusów: 
VACCINIA, HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min.

OPAKOWANIA

MediQuick: butelka – 1 L
MediQuick: kanister – 5 L

Wyposażenie dodatkowe:

∙ końcówka spryskująca
∙ jednorazowe chusteczki włókninowe

PODSTAWOWE CECHY

∙ produkt gotowy do użycia
∙ kompozycja na bazie mieszaniny alkoholi
∙ szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy,
 drożdżakobójczy i wirusobójczy
∙ bardzo krótki czas działania – już w 30 sek.
∙ wykazuje szeroką kompatybilność materiałową
∙ idealny do dezynfekcji wszelkich powierzchni medycznych typu
 łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny
 oraz inne trudno dostępne powierzchnie różnego rodzaju sprzętu
 medycznego
∙ zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi
 (szkło, aluminium, stal nierdzewna, metal, ceramika)
∙ wyjątkowo delikatny i nieszkodliwy dla skóry – przebadany
 dermatologicznie
∙ wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
∙ możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie,
 jak i przy użyciu ściereczki
∙ preparat łatwo się rozprowadza
∙ po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych smug
∙ charakteryzuje się przyjemnym, delikatnym zapachem

INSTRUKCJA UŻYCIA

∙ Preparat do użytku profesjonalnego. Gotowy do użycia 
 – nie rozcieńczać!
∙ Preparat nanosić na powierzchnie czyste przy użyciu ściereczki,
 bądź bezpośrednio na powierzchnię poprzez spryskiwanie
 (jeśli jest taka potrzeba).
∙ Upewnić się, że powierzchnia jest dokładnie zwilżona.
∙ Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na min. 30 sek.,
 w zależności od wymaganego spektrum biobójczego i zalecanego
 czasu ekspozycji. 
∙ Przed zastosowaniem środka prosimy o zapoznanie się z etykietą
 i ulotką informacyjną produktu.
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