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Zawartość alkoho-
lu poniżej 50%  

zapewnia maksymalną kompa-
tybilność materiałową i skórną. 

PROSEPT® Spray to gotowy do użytku produkt 
przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia 
wyrobów medycznych, takich jak stoły do 
badań, unity stomatologiczne, urządzenia 
medyczne i instrumenty nieinwazyjne. Dzięki 
sprawdzonemu połączeniu etanolu i propan-1-
olu, PROSEPT® Spray zapewnia szerokie spektrum 
działania w krótkim czasie, wynoszącym jedynie 
60 sekund. Niska zawartość lotnych związków 
organicznych (LZO) poniżej 50% zapobiega 
pękaniu dezynfekowanych powierzchni oraz 
zmniejsza dolegliwości skórne i oddechowe, 
występujące często w przypadku preparatów 
dezynfekcyjnych o wysokiej zawartości alkoholu. 
PROSEPT® Spray nie zawiera aldehydów i fenoli, 
ma przyjemny cytrynowy zapach oraz jest 
całkowicie biodegradowalny. 

 f Łatwy w użyciu
zgodnie z prostymi wytycznymi:
1. Ze względów bezpieczeństwa należy nosić 

rękawice ochronne jednorazowego użytku. 
Podczas dezynfekcji metodą rozpylania nosić 
maskę ochronną. 

2. Dezynfekowaną powierzchnię lub wyrób 
medyczny należy dokładnie zwilżyć 
preparatem dezynfekującym.

3. Przestrzegać czasu działania. 
4. W razie konieczności osuszyć powierzchnię 

czystą ściereczką jednorazowego użytku.
5. Przed pierwszym zastosowaniem wykonać 

próbę materiałową, nakładając produkt na 
niewielki obszar dezynfekowanej powierzchni. 

6. Stosować wyłącznie z materiałami 
kompatybilnymi z alkoholem.

Wydajny roztwór do skutecznej dezyn-
fekcji nieinwazyjnych wyrobów me-
dycznych. 

 f Powierzchnia wolna od zarazków
w zaledwie kilka sekund
Bakteriobójczy / Grzybobójczy 
(bez obciążenia organicznego) 30 sekund
(z obciążeniem organicznym) 60 sekund
Gruźliczobójczy (M. terrae) 60 sekund
Prątkobójczy (M. avium) 60 sekund
WZW typu B1) / HIV 30 sekund
BVDV / WZW typu C2) 30 sekund
Wirus opryszczki 30 sekund
Wirus grypy A 60 sekund
Adenowirus / Papowawirus 60 sekund

1) Test na obecność przeciwciał HBsAg; 2) Test na obecność wirusa 
zastępczego BVD

 f Doskonałe referencje
Eksperci polecają
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin, D, 2001, 
2006; Dr. J. Steinmann, Bremen, D, 2001, 
2005; Labor L+S AG, A. Matin, Bad-Bocklet-
Grossenbach, D, 2008

 f Dlaczego 
PROSEPT® Spray jest tak skuteczny?
Zawartość w 100 g: 20 g etanolu, 28 g 1-pro-
panolu, 0,056 g czwartorzędowych związków 
amoniowych.
Właściwości fizyczne: Przezroczysta, bezbarw-
na ciecz o cytrynowym zapachu..
Gęstość (20 °C): 0.9 g/ml (g/cm3)
Wartość pH: neutralna

 f Ważne
ze względów bezpieczeństwa
Produkt łatwopalny. Ryzyko poważnego 
uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie 
przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie 
palić tytoniu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast 
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach.

Ergonomiczny
kształt butelki

umożliwia łatwą i bezpieczną 
aplikację.

Testowany w najbar-
dziej wymagających 
warunkach

gwarantuje wysoki stopień bez-
pieczeństwa nawet w przypadku 
intensywnych zanieczyszczeń 
organicznych.

Zgodność z metodami standardowymi 
DGHM, normami EN 1040, EN 1275 
(C. albicans)
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Dezynfekcja powierzchni

Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem 
naszej wiedzy i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji określo-
nych właściwości produktu. 

Zastosowanie
Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do szybkiej i wszechstronnej dezynfekcji nieinwazyjnych 
wyrobów medycznych, tj. powierzchni medycznych, małych przyrządów, stołów do badań, 
instrumentów nieinwazyjnych, sprzętu RTG, jak również prostnic i kątnic.

3. Podczas przecierania dokładnie zwilżyć 
dezynfekowaną powierzchnię lub wyrób 
medyczny.

2. Nanieść PROSEPT® Spray na suchą ściereczkę 
jednorazowego użytku lub chusteczkę 
PROSEPT® Wipe. Aby uniknąć tworzenia się 
aerozoli, preparat rozpylić na ściereczkę z 
małej odległości lub zastosować butelkę z 
zamknięciem na zatrzask.

1. Ze względów bezpieczeństwa nosić rękawice 
ochronne jednorazowego użytku. Podczas 
dezynfekcji metodą rozpylania nosić maskę 
ochronną. 

4. Odczekać wymagany czas działania. 
Preparat powinien pokrywać dezynfekowaną 
powierzchnię przez cały czas działania. W razie 
konieczności ponownie zwilżyć preparatem 
dezynfekującym.

5. W razie konieczności przetrzeć powierzchnię 
suchą ściereczką jednorazowego użytku.

Kiedy stosować
 f Po każdym zabiegu należy dezynfekować 
wszystkie powierzchnie w promieniu 
2  m od fotela dentystycznego, w tym 
powierzchnie zewnętrzne prostnic i 
kątnic.

 f W przypadku widocznego 
zanieczyszczenia krwią lub innym 
materiałem potencjalnie zakaźnym, 
należy niezwłocznie oczyścić i poddać 
dezynfekcji wszystkie zanieczyszczone 
obszary i przedmioty.

 f Raz dziennie dezynfekować wszystkie 
powierzchnie w gabinecie zabiegowym.

Ważne wytyczne
 f W miarę możliwości przecierać 
dezynfekowane powierzchnie (unikać 
rozpylania), aby zapobiec tworzeniu się 
aerozoli. 

 f Rozpylenie preparatu dezynfekującego 
ograniczyć do powierzchni, których 
nie można zdezynfekować poprzez 
przecieranie szmatką. Należy w miarę 
możliwości usuwać lub osłaniać 
niedostępne powierzchnie.

 f Stosować wyłącznie z materiałami 
kompatybilnymi z alkoholem.

 f Przed pierwszym zastosowaniem 
wykonać próbę materiałową, 
nakładając produkt na niewielki obszar 
dezynfekowanej powierzchni.

 f Należy unikać stosowania 
jednorazowych ściereczek z papieru 
makulaturowego, które są często 
siedliskiem drobnoustrojów.

Wskazówki
 f Aby ułatwić dezynfekcję, należy dbać o 
czystość w gabinecie zabiegowym. 

 f Aby uzyskać optymalny komfort 
przecierania dezynfekowanych 
powierzchni, PROSEPT® Spray stosować 
razem z chusteczkami PROSEPT® Wipes.

Materiały i wyposażenie
 f Rękawice jednorazowego użytku
 f Maska ochronna
 f Ściereczki jednorazowe lub gotowe do 
użycia chusteczki PROSEPT® Wipes
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