Práškový dezinfekčný prípravok na báze aktívneho kyslíka vhodný na dezinfekciu a čistenie
zdravotníckych pomôcok a iných povrchov.
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Naše plus:

Použitie

Koncentrácia

Expozícia

Univerzálne použitie

Dezinfekcia a čistenie povrchov
zdravotníckych pomôcok (ZP)

0,5%

30 min.

Výborná materiálová kompatibilita (inkubátory)

Dezinfekcia a čistenie povrchov ZP
pri zvýšenej záťaži (ARO, JIS, ...)

1%
0,5%

30 min.
60 min.

Kompletné spektrum biocídnej účinnosti

Dezinfekcia vodoliečebných vaní

1,5%

5 min.

Excelentný virucídny účinok
Spektrum účinnosti:
Oblasť použitia:
perform® sa odporúča na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych pomôcok a iných povrchov otrením alebo ponorením do
pracovného roztoku. Je vhodný na dezinfekciu priestorov so zvýšeným epidemiologickým rizikom a v priestoroch, ktoré majú vysoké
nároky na užívateľský komfort. perform® má výbornú materiálovú
kompatibilitu s problémovými materiálmi ako sú povrchy inkubátorov (akrylové sklo). Produkt sa odporúča na dezinfekciu ochranných
a inhalačných dýchacích masiek, nácvikových resuscitačných figurín, vodoliečebných vaní, ...

Návod na použitie:
Pracovný roztok sa pripraví dôkladným rozmiešaním prípravku vo
vlažnej vode. Napr.: 0,5% roztok = 1 x 40 g vrecko do 8 l vody. Pred
dezinfekciou sa uistite, že na povrchu dezinfikovaného povrchu nie
sú viditeľné nečistoty. Ošetrovaný povrch utrite textíliou namočenou v pracovnom roztoku. Malé vodeodolné predmety ponorte do
pracovného roztoku, po predpísanej expozícii ich opláchnite vodou.
Pri dezinfekcii dýchacích masiek a resuscitačných figurín odoberateľné časti ponorte do roztoku a zbytok utrite textíliou namočenou
v pracovnom roztoku. Po expozícii rozobraté časti opláchnite vodou
a povrchy utrite vlhkou textíliou. Nepoužitý pracovný roztok je stabilný 30 hodín pri teplote 20 °C a 4 hodiny pri teplote 40 °C.

Baktericídny, virucídny, levurocídny, fungicídny, tuberkulocídny,
mykobaktericídny, sporocídny

Doba expozície
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Baktericídny

1%

0,5%

EN 13727 2

1%

EN 13697 2

0,5%

DGHM
(MRSA)
Levurocídny
(C. albicans)

2%

EN 13624 1

1%

Fungicídny (A. niger)

EN 13697 2
DVV/RKI

Virucídny
(Polyoma SV40)

DVV/RKI

Virucídny (Adeno)
Virucídny (Noro)

Mykobaktericídny
(M. avium, M. terrae)
Tuberkulocídný
(M. TBC)
Sporocídny
(C. difficile,
B. subtillis)

0,5%

0,5%
0,5%

DVV/RKI
a EN 14476

0,5%

EN 14476

0,5%

1

0,5%
2%

DVV/RKI 2

Virucídny (FCV)

0,5%
1%

EN 14476 2

Virucídny (Polio)

DVV/RKI 1

2%

EN 14476 1

1%

DVV/RKI

0,25%

EN 14348 1
EN 14348 2

0,5%

1%

0,5%
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DGHM 2
EN 13697 1

1%
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DGHM 1

1 – nízka záťaž, 2 – vysoká záťaž

0,5%

0,5%

DGHM 1

Vírus inaktivačný
(BVDV, Vaccinia)

2
hod.

3%

2%
1%

perform®
Doba exspirácie:

Zloženie:

24 mesiacov

Aktívne látky v 100 g výrobku perform®:
•
45 g monopersíran draselný, sodná soľ
ďalšie zloženie:
5–15% anionaktívne tenzidy
< 5% neionogénne tenzidy
< 5% fosfonáty
< 5% mydlo

Typ prípravku:

Zdravotnicka pomôcka tr. IIa [   0297 ] ,
Registračné číslo: bio/1216/D/16/CCHLP

Životné prostredie:
Společnost Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne
a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Fyzikálno–chemické vlastnosti:
granulát
vzhľad
hustota

biely prášok / granulát
cca. 775 g/l

roztok
vzhľad
hodnota pH

bezfarebný
cca. 4

Zvláštne upozornenia:
Len pre profesionálny trh. Pri skladování neprekračujte izbovú teplotu. Používajte ochranné rukavice (napr. z butylkaučuku). Pracovný
roztok môže mať bieliaci účinok na veľmi citlivé farebné textílie.

Logistické informácie:

perform®

Balenie

Ks v kartóne

vrecúško 40 g

250

dóza 900 g

4

Dalšie informácie:
Navštívte webové stránky:

www.schulke.sk
Schulke & Mayr GmbH vlastní povolenie na výrobu
liečiv podľa GMP certifikátu.

Súčasť skupiny Air Liquide.

Výrobca:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Individuálne otázky a požiadavky:
Produktový manažér: +420 724 806 894
Obchodný manažér SK: +421 603 244 600
Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
schulkesk@schuelke.com
www.schulke.sk

Ver.: 29082017

Názov produktu

