
Koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych
powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni
wyrobów medycznych

desam® effekt +
płyn

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zalety
mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych oraz innych
powierzchni
produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i
produkt biobójczy
szerokie spektrum działania

właściwości myjące

wysoka wydajność preparatu (niskie stężenia)

możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących

Obszary zastosowania
Jako produkt biobójczy  - desam® effekt+ to płynny
koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i
przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z
żywnością. Do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej
(szpitale, poradnie, ambulatoria, ZOL), kuchniach, zakładach
przetwórczych oraz produkcyjnych, żłobkach, przedszkolach,
higienie komunalnej.
Jako wyrób medyczny - desam® effekt+ to preparat do mycia i
dezynfekcji wyrobów medycznych.

Właściwości produktu
desam® effekt+ wykazuje działanie: bakteriobójcze,
grzybobójcze, prątkobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy
oraz wirusobójcze (wobec wirusów BVDV/vaccinia, noro, rota
i adeno). Z możliwością stosowania do powierzchni ze stali
nierdzewnej, cynku, polietylenu.

Wskazówki dotyczące stosowania
desam® effekt+ należy rozcieńczyć w wodzie o temperaturze
20-25 st. C do stężenia roztworu odpowiadającego
oczekiwanemu spektrum działania.
• bakteriobójczo EN 13727+A1 - 0,1% (1 ml/l) - 5 min.
• bakteriobójczo EN 13697 - 0,25% (2,5 ml/l) - 10 min.
• bakteriobójczo EN 16615 - 0,5% (5 ml/l) - 5 min.

• bójczo wobec prątków gruźlicy EN 14348 - 1% (10 ml) - 15
min.

• prątkobójczo EN 14348 - 1% (10 ml) - 30 min.
• drożdżakobójczo EN 13624 - 0,25% (2,5 ml/l) - 5 min.
• drożdżakobójczo EN 13697 - 0,25% (2,5 ml/l) - 5 min.
• drożdżakobójczo EN 16615 - 0,5% (5 ml/l) - 5 min.
• grzybobójczo EN 13624 - 1% (10 ml/l) - 15 min.
• grzybobójczo EN 13697 - 1% (10 ml/l) - 60 min.
• bójczo wobec wirusów osłonkowych: BVDV, vaccinia DVV/

RKI - 0,5% (5 ml/l) - 10 min.
• bójczo wobec wirusów osłonkowych: BVDV, vaccinia DVV/

RKI - 0,25% (2,5 ml/l) - 30 min.
• bójczo wobec rotawirusa EN 14476 - 0,5% (5 ml/l) - 15 min.
• bójczo wobec norowirusa EN 14476 - 0,5% (5 ml/l) - 30 min.
• bójczo wobec adenowirusa EN 14476 - 1% (10 ml/l) - 60

min.
Powierzchnie wyrobów medycznych mogą być
dezynfekowane poprzez przetarcie. Podczas dezynfekcji
należy zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. desam®
effekt + nie jest odpowiedni do dezynfekcji inwazyjnych
wyrobów medycznych. Nie przekraczać podanego czasu
kontaktu.
Powierzchnie i przedmioty nie będące wyrobami medycznymi
mogą być dezynfekowane poprzez przetarcie lub całkowite
zanurzenie. Podczas dezynfekcji należy zapewnić całkowite
zwilżenie powierzchni. Powierzchnie mające kontakt z
żywnością spłukać dokładnie wodą o jakości wody pitnej.
Przez użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety oraz
informacjami w karcie charakterystyki.
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Dystrybutor/Podmiot
odpowiedzialny Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 596 091 421
www.schulke.cz

Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485
oraz ISO 9001.

Dane produktu
Substancje czynne: Alkil (C12-16) chlorku
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 19g/100g,
2-Fenoksyetanol 10g/100g, N-(3-aminopropylo)-N-
dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) 7,2g/100g, Chlorek
didecylodimetyloamonu (DDAC) 3g/100g
Pozostałe składniki: niejonowe środki powierzchniowo czynne,
kompozycje zapachowe

Wskazówki szczególne
Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach,
w suchych pomieszczeniach chronionych przed wpływem
czynników atmosferycznych. Nie wystawiać na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. Przechowywać w
temperaturze od +5 do +25°C. Nie używać do powierzchni
wykonanych z miedzi, mosiądzu, aluminium, niestabilnych
oraz silikonowych. Nie stosować po upływie terminu ważności.
Termin ważności 2 lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

Desam Effekt + 1 l FL 12/Karton 70002117

Desam Effekt + 5 l KA 1/Kanister 70002118

Badania i informacje
Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i
produkt biobójczy
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7468/18
Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące
preparatu.


