
Tekutý přípravek určený k dezinfekci a čištění
invazivních nástrojů a povrchů zdravotnických
prostředků

discleen® extra

Čistí a dezinfikuje
 v jednom kroku

Naše Plus
Rychlý a spolehlivý účinek

Výborná materiálová kompatibilita

Použití i v přítomnosti pacientů

Snadné dávkování pomocí dávkovací lahve

Oblast použití
Vhodný pro manuální dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek
a povrchů zdravotnických prostředků. Vhodný pro použití i
v přítomnosti pacientů (např. porodnická a novorozenecká
oddělení, ARO, JIP, rehabilitace a léčebny). Přípravek je
kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel,
barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované
povrchy, sklo, porcelán a plastické hmoty

Účinnost
Baktericidní, virucidní na BVDV/ Vaccinia / MVA,
mykobaktericidní , fungicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
Pro dezinfekci a čištění nástrojů se ředí vodou o teplotě
20-25 °C na požadovanou koncentraci. Nástroje určené k
reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby
byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté
části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném
čištění se nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou
pitnou vodou. Plochy zdravotnických prostředků a pomůcek
lze dezinfikovat a čistit také pomocí otěru. Silně znečištěné
plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují.
Přípravek není vhodný pro závěrečnou dezinfekci kritických a
semikritických zdravotnických prostředků.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
100 g přípravku discleen® extra obsahuje následující aktivní
látky:
• 3,5 g Alkylbenzyldimethylammonium chloride
• 5,0 g Didecyldimethylammonium chloride
• 6,6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Zvláštní upozornění
Určeno pro profesionální trh. Nedoporučuje se míchat s jinými
přípravky či detergenty. Není kompatibilní s přípravky na
bázi aldehydů. Nepoužívejte na silikon a latex, polykarbonát,
měkčené PVC a přírodní i syntetické gumy.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Discleen extra 1 l 12/Karton 70000087

Discleen extra 5 kg 1/Kanystr 70000088

Související přípravky
  • gigasept® AF forte

  • gigasept® instru AF

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Zdravotnický prostředek tř. IIb


