Tekutý dezinfekční a dekalcifikační přípravek
na bázi aktivního kyslíku určený pro cyklus
chemické dezinfekce a dekalcifikace dialyzačních jednotek a systémů vodních okruhů.
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dialox®
Naše Plus:
Dezinfekce, čištění a dekalcifikace v jednom kroku
Účinnost při nízkých teplotách

Spektrum účinnosti:
Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Prevence tvorby biofilmů ve vnitřních okruzích
Výborná materiálová kompatibilita
Více než 20 let zkušeností v dialyzačních
provozech

Oblast použití:
dialox® je určený pro:
•
pravidelnou chemickou dezinfekci a dekalcifikaci dialyzačních
jednotek a systémů vodních okruhů
•
rychlou dezinfekci dialyzačních jednotek mezi jednotlivými
pacienty
•
dezinfekci hydrauliky, okruhů a generátorů dialyzačních jednotek při odstavení nebo pozastavení dialyzační jednotky
•
zabránění růstu biofilmu ve vnitřních okruzích

Návod na použití:
dialox® je určený k přímému použití. Dávkování si zajišťuje automaticky dialyzační přístroj dle doporučení výrobce dialyzační jednotky. Postupujte dle návodu na použití uvedeného na obale.
Reziduální kontrolu provádějte pomocí testovacích proužků dle
operačního manuálu dialyzační jednotky.

Účinnost

Norma

Expozice
(konc./ teplota)

Baktericidní

EN 14561

10 min (1% / 20 °C)

Levurocidní (C. albicans)

EN 14562

10 min (1% / 20 °C)

Fungicidní (A. niger)

EN 14562

10 min (3% / 37 °C)

Mykobaktericidní
(M. terrae, M. avium)

EN 14563

10 min (2,85% / 20 °C)

Virucidní (Enterovirus Polio1,
HIV/HBV/HCV)

NTF

15 min (2,94%)

Sporicidní (B. cereus)

NTF

10 min (8% / 37 °C)

Sporicidní (B. subtilis var niger)

NTF

15 min (2,94% / 37 °C)

dialox®
Složení:

Životní prostředí:

100 g dialox® obsahuje následující aktivní látky:
•
6,9 g peroxid vodíku
•
3,6 g kyselina octová
•
0,4 g kyselina peroctová

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled
zápach (vůně)
hodnota pH

bezbarvá kapalina
Charakteristický, štiplavý
Cca 1 (20 °C)

Logistické informace:
Název produktu
dialox®

Balení

Ks v kartonu

5 kg kanystr

1

Zvláštní upozornění:
Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte dialox® s jinými výrobky,
především s aldehydovými nebo halogenovými deriváty. Při práci
s přípravkem používejte ochranné pracovní pomůcky a zajistěte
dostatečné větrání.

Doba exspirace:

24 měsíců

Zdravotnický prostředek tř. IIb [

  0297 ]

Další informace:
Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Bioxal SA
Route des Verennes
71 100 Chalon sur Saone
France

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com

Distributor v CZ:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 08022016

Typ přípravku:

