
NOWOŚĆ

∙ dezynfekcja drogą powietrzną 

∙ szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania 

∙ dezynfekcja miejsc trudno dostępnych 

∙ szeroka kompatybilność materiałowa

Bezobsługowa dezynfekcja 
powierzchni nieinwazyjnych
wyrobów medycznych 
oraz wyposażenia medycznego.

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. II a, CE 0476
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SKŁAD CHEMICZNY

Chlorek didecylodimetyloamoniowy, 
2-fenoksyetanol, 
aldehyd cynamonowy-0,02%. 

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone 
badaniami działanie:
∙ bakteriobójcze (EN 1276, EN 13697, EN 13727), 
∙ grzybobójcze (EN 1650, EN 13697, EN 13624), 
∙ prątkobójcze (EN 14348), 
∙ wirusobójcze (EN 14476: H1N1*).
 * Surogat wirusa grypy dla wirusów lipo�lnych 
 (np. wirus grypy, Corona, Ebola, Hepatitis, HIV).

OPAKOWANIA

NDP Air Total + Green CE: 
butelka 50 ml (ok. 40 m³)
NDP Air Total + Green CE: 
butelka 300 ml (ok. 150 m³)

PODSTAWOWE CECHY

∙ dezynfekcja powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych
 oraz pomieszczeń za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego
∙ możliwość zastosowania: sale operacyjne i zabiegowe, 
 izolatki, OIOM, transport medyczny, laboratoria, sale pacjentów, 
 gabinety lekarskie, stomatologiczne, weterynaryjne, 
 ambulanse, magazyny odpadów, sale pro morte i inne
∙ równomierne dotarcie mikrocząsteczek środka 
 dezynfekcyjnego do miejsc trudno dostępnych dzięki 
 rozpyleniu go za pomocą dyfuzora
∙ prosta i skuteczna metoda dezynfekcji – szybkie użycie produktu
 bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń, 
 bez zasilania oraz skomplikowanych instrukcji obsługi
∙ dezynfekcja końcowa – idealne uzupełnienie podstawowych 
 procedur mycia i dezynfekcji powierzchni metodą manualną
∙ szerokie spektrum biobójcze potwierdzone badaniami
∙ doskonała kompatybilność materiałowa – możliwość 
 stosowania w obecności sprzętu elektronicznego
∙ dodatkowe właściwości deodoryzacyjne – eliminacja 
 nieprzyjemnych zapachów

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat do użytku profesjonalnego.
Stosować wyłącznie pod nieobecność ludzi.
1. Umieścić butelkę na płaskiej, równej powierzchni i zdjąć 
 zabezpieczenie. Należy zachować szczególną ostrożność aby
 nie skierować zaworu w trakcie uruchamiania w kierunku twarzy.
2. Nacisnąć i przekręcić zawór. Opuścić pomieszczenie.
 Produkt wytworzy chmurę aerozolową w czasie od 1-3 min. 
 Pozostawić pomieszczenie zamknięte.
3. Po rozpoczęciu uwalniania, pozostawić produkt
 w celu właściwego działania.
4. Po zakończeniu dyfuzji preparatu nie należy wchodzić 
 do pomieszczenia przynajmniej przez 1 godzinę lub przez czas 
 określony według obowiązujących procedur. Wywietrzyć 
 dezynfekowane pomieszczenie przed kolejnym jego użyciem.
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Bezobsługowa dezynfekcja powierzchni 
nieinwazyjnych wyrobów medycznych 
oraz wyposażenia medycznego.
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Uwaga: preparat NDP Air Total + Green CE należy stosować zgodnie 
z instrukcją użycia producenta. Przed użyciem należy przeczytać uważnie 
etykietę i zapoznać się z kartą informacyjną produktu.


