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Health Care

koncentrat za razkuževanje površin medicinskega 
inventarja ter ostalih vodoodpornh površin

>>

>>

vsebuje glukoprotamin

razkužuje in čisti v enem postopku
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Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, p.p. 1007, SI-2001 Maribor, 
Telefon (02) 42 93 100, Telefaks (02) 42 93 152 www.ecolab.com

Institucionalna higiena, higiena v indrustriji in higiena v zdravstvu
so področja, kjer ponujamo in zagotavljamo celostne sistemske
rešitve.
Pokličite za dodatne informacije o ostalih izdelkih in storitvah,
znanih v Evropi in v svetu.
Ecolab - vaš partner za popolno higieno!

173142
Tisk: Dravska tiskarna
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Lastnosti Učinek

Mikrobiologija
Prof.Dr.Marth, Dr.W.U.Faerber - Preizkušanje učinkovitosti 

na bakterije
(razen TBC) in glive

Prof.Dr.B.Wille, Dr.W. Faerber - Preizkušanje učinkovitosti na TBC 
Prof.Dr.Sonntag - Testi na učinkovitost v bolnišnicah 

in ambulantah, tudi na MRSA

Virologija
Dr.G. Schwalbach, Dr. J. Steinmann - Preizkušanje učinkovitosti na HBV
Dr.R.Orth, Dr.F.von Rheinbaben - Preizkušanje učinkovitosti na 

Herpes simplex Tip 1
Dr.B. Meyer,Dr.F.von Rheinbaben - Testi na Adeno-, Vaccinia- in SV-40-

Toksikologija
Dr.W.Sterzel, Dr. W. Aulmann - Toksikološka ocena

Ekologija 
Dr. Gode,Dr. Biering - Ekološki atest

Testiranja

koncentrat za razkuževanje površin medicinskega 
inventarja ter ostalih vodoodpornih površin

Incidin®Extra N

Uporaba

>> Širok spekter delovanja (bakterije,
vključno MRSA in TBC, glive ter
virusi Herpes-, Adeno-, Papova-,
Vaccinia, Rota-, HIV 
in HBV).

>> Vsebuje glukoprotamin.

>> Učinkovine niso hlapne.
>> Dober čistilni učinek

>> Uporablja se v nizkih 
koncentracijah.

>> Testiranja na odpornost materialov.

>> DGHM certifikat.

>> Preprečuje prenos okužb na vseh
vodoodpornih površinah, tudi na
rizičnih področjih.

>> Ne vsebuje aldehidov in zagotavlja
visoko odpornost materialov.

>> Ne draži sluznic.
>> Čisti in razkužuje v enem 

postopku.
>> Upošteva ekonomičnost ter oben-

em vpliva na zmanjšanje količin
odpadne embalaže.

>> Dovoljuje uporabo na površinah iz
kovin (medenina), umetnih mas
(pleksi), elastomerih, talnih površi-
nah (linolej).

>> Zagotavlja varnost bolnika in 
osebja.

Za razkuževanje površin medicinskega inventar-
ja ter ostalih vodoodpornih površin posebno
tam, kjer bi bil dražeč učinek aldehidov moteč,
kot so: 

– oddelki za novorojenčke ter otroški oddelki
– geriatrični oddelki
– onkološki oddelki
– operacijski prostori ter
– povsod, kjer obstaja nevarnost prenosa

okužb na bolnike in osebje.

Fizikalne in kemijske lastnosti
Oblika: tekočina
Barva: zelena
Vonj: značilen, blag
pH: ca  9,0 (20°C, nerazredčeno)
Relativna gostota: ca 1,01 g/cm3 (20°C)

Embalaža in skladiščenje
– Embalaža: kanister 6 l
– Kratka oznaka: YEN 6
– Pripomoček: dozator za Incidin Extra N 

(ločena nabava) 
Izdelek hranite v zaprti originalni embalaži 
pri temperaturi do 25°C.

– Sredstvo je jedko.  
– Upoštevajte varnostna navodila, navedena

na etiketi oz. na deklaraciji.
– Koncentrata ne izlivajte v kanalizacijo.
– Varujte pred dosegom otrok. 

Opozorilo

Način uporabe na osnovi viroloških in mikrobi-
oloških testiranj:

konc.% čas 
delovanja

razkuževanje površin v 2 15 min.
bolnišnicah in ambulantah 1 30 min.

0,5 1 ura
0,25 4 ure

Pri pripravi raztopine v posodo najprej nalijte vodo,
max. �30°C, nato dodajte Incidin Extra N. Koncentrata
ter tudi delovne raztopine ne pršite! Delovna raztopina
je obstojna en teden.

Sestava
glukoprotamin 12,4%
benzalkonijev klorid 15%
neionogeni tenzidi
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