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ESTONIA 

 

Preparat na bazie dwóch alkoholi do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni 

wyrobów medycznych w placówkach służby zdrowia 

o preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrący i drażniący drogi 

oddechowe, nie zawiera aldehydów 

o wysoce bezpieczny dla personelu i pacjentów, możliwość użycia w pionie żywnościowym (podwójna rejestracja) 

o posiadający szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas ekspozycji 

o nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach 

o łatwo dociera w trudnodostępne miejsca 

o wygodny w użyciu (butelka ze spryskiwaczem) 

o preparat przebadany zgodnie z normą 16615:2015 

 

Spektrum Czas działania 

EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE)   30 sekund 

30 sekund 

2 minuty 
EN 13624, EN 14562 Drożdżakobójczy  

EN 13624 Grzybobójczy  

EN 14348, EN 14563 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy)  30 sekund 

EN 14476  HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Noro  

                   Adeno      

                 Polio  

15 sekund 

30 sekund 

2 minuty 

EN 16615:2015 (bakteriobójcze i drożdżakobójcze) 1 minuta 

 
Bacticid AF jest preparatem gotowym do użycia, nie należy go rozcieńczać. Powierzchnie równomiernie pokryć 

preparatem metodą natryskową lub za pomocą nasączonej ścierki i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie 

spryskiwać preparatem z odległości około 30 cm. 

Etanol 57g/100g, Propan-2-ol 6g/100g, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (substancje zwilżające) 

Bacticid AF jest preparatem na bazie dwóch alkoholi i może być używany do wszystkich powierzchni odpornych na 

działanie alkoholi. Należy zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu środka do powierzchni z niektórych 

tworzyw sztucznych, powłok z farb i lakierów. Na wypadek niepewności co do odporności danej powierzchni zaleca 

się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez wykonanie miejscowej próby. 

Pozwolenie nr 7626/19 na obrót produktem biobójczym 

Wyrób Medyczny kl.IIa 

Znak CE 0088 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU: 

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE: 

SPOSÓB UŻYCIA: 

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE: 

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU: 

CERTYFIKATY I ATESTY: 

KONFEKCJONOWANIE: 

Opakowanie Pojemność Karton 

Kanister 5L 3x5L 

Butelka 1L atomizer 8x1L 

Butelka 1L 8x1L 

Butelka 0,5L atomizer  

Butelka 0,25L atomizer 12x0,25L 


