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MEDIZID AF     Made in Germany 
 

Plošná dezinfekcia a čistiaci prostriedok bez aldehydu 
- Certifikované VAH ( Spolok pre používanú hygienu Nemecko) 
- Pôsobí baktericídne, fungicídne a tuberkulócídne ( vrátane mikrobakteriálnej pôde) 
- Obsahuje proti vírusové látky, ktoré účinne ničia všetky zapúzdrené vírusy ( BVDV/ 

vakcína vrátane HBV, HIV, HCV) 
- Účinné voči nezapúzdreným vírusom ( Norovírusy, ako aj MRSA) 
- Vhodná na ponáranie predmetov 
- Vynikajúce čistiace vlastnosti, výborná znášanlivosť s materiálmi 
- Žiadny zápach a znečitenie ovzdušia 
- Vyrobené pre centrálne a decentrálne dávkovače a zmiešavacie systémy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zloženie: 
V 100g sa nachádza: 5g didecyldimethylammoniumchlorid. 
Ostatné zložky: neionízované tenzidy, súčinné aditíva, pomocné látky, viazače minerálov. 
a aromatické látky. 

obj.č. Balenie Krabica obsahuje Europaleta 

00972D 2 l Fľasa 6 x 2 l 32 krabíc 

00971D 5 l Kanister 2 x 5 l 52 krabíc 

Príslušenstvo 

obj.č. popis 

928 Dávkovač na fľašky pre 2 l balenie   

931 Dávkovacia pumpička na bandasku pre 5 l balenie 

932 Kľúc na na 5l bandasku   

996 Kohútik na 2l + 5l bandasku   
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Typ preparátu/ oblasť použitia: 
Bezaldehydový, priemyselný dezinfekčný prostriedok na čistenie a dezinfekciu požadovaných 
plôch, vrátane dezinfekcie plôch prístrojov a v priestoroch príjmu pacientov a 
v zdravotníckych priestoroch. Vhodný taktiež pre oblasti kúpeľní, kúpelov, laboratórií 
v priemysle, kuchyniach a priestoroch určených pre potraviny. MEDIZIN AF je vhodný 
taktiež k ponáraniu predmetov. Vhodný je taktiež pre priestory so silným znečistením a 
zápachom. MEDIZID AF je tekutý dezinfekčný koncentrát. 
Dezinfekčný prostriedok používať opatrne. Pred použitím si zakaždým prečítajte návod na 
použitie.  
Použitie: 
Vyberte si vhodnú koncentráciu dezinfekčného prostriedku, napr. 3,0% (30ml/ Liter). 
Pri 8l vedre 8x30ml (=240ml) odlejte dezinfekčný roztok z nádoby a primiešajte do vody. 
Následne umyť požadované plochy. Dodržať dobu pôsobenia. Fľašu s roztokom riadne 
uzatvoriť. Pre ďalšie koncentrácie dezinfekčného prostriedku prosím nahliadnuť  do príručky 
o používaných koncentráciách. 
Upozornenie : 
Označenie: 
Symbol: Xi/ označenie: Dráždivý 
Dráždi oči a pokožku. 
Držať mimo dosahu detí. Pri kontakte s očami, oči vypláchnuť prúdom tečúcej vody 
a následne konzultovať s lekárom.  Zašpinené/ namočené oblečenie okamžite vyzliecť. Pri 
kontakte s pokožkou, pokožku umyť prúdom tečúcej vody. Nevylievať do kanalizácie. Pri 
práci s koncentrátom treba mať gumené rukavice a ochranné okuliare. Zamedziť kontakt 
s pokožkou.  
MEDIZIN AF ako hotový roztok na používanie, jeho príprava nie je žiadne nebezpečné 
pripravovanie v zmysle nariadenia i nebezpečných látkach. Odporúčame pri manipulácii 
s chemikáliami dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia a nosiť obvyklé ochranné 
oblečenie. 
Dávkovanie: 
Baktericídne, fungicídne, tuberkulocídne 
DGHM/VAH-zoznam  3%/ 15min. 
     1,0%/ 60 min. 
     0,5%/ 4 hod. 
M.-terrae (mikrobakteriálna pôda) 3,0%/60 min. 
Zapúzdrené víry  
Vaccinia    2,0%/ 60 min. 
(so znečistením )   0,5%/ 15 min. 
BVDV/HCV    0,5%/ 15 min. 
HBV/HIV    3,0%/ 5 min. 
     1,0%/ 30 min. 
Nezapúzdrené vírusy  
Norovírus    2,0%/ 60 min. 
 
Posudok: 
Na dezinfekciu plôch zodpovedá štandardným metódam Nemeckej spoločnosti pre hygienu 
a mikrobiológiu (DGHM) 
PD Dr.med.F.-A. Pitten, August 2008 
Dr.med.Peter Rudolph, December 2005 
BVDV (HCV)/ Vaccina/ Noro-účinnosť: 
Dr.Jochen Steinmann, November 2004 


