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DEZACIN D

DEZALGYN
SKUPINA
PT 2,3,4

DEZACIN D

SKUPINA
PT 1

DEZALGYN

Dezinfekčné biocídne prípravky na prírodnej báze,
netoxické a všestranné. Účinná látka je aktívny chlór
uvoľnený z kyseliny chlórnej (tzv. superoxidový biocídny
prípravok).
Aktívny chlór, ktorý je zložkou biocídnej zmesi s kyselinou
chlórnou, je potvrdený zdravotníckou organizáciou WHO
A UNICEF ako účinný proti vírusom s tukovým obalom. Do
tejto skupiny patrí aj vírus SARS-CoV-2.

Vyrobené na Slovensku.

SKUPINA
PT 2,3,4

DEZACIN D

Dezinfekčný prostriedok určený
na hygienu, na rôzne povrchy, pre
veterinárnu hygienu a pre oblasť
potravín a krmív.

Zdravotníctvo, veterinárna hygiena,
oblasť potravín a krmív

Povrchová dezinfekcia (podlahy, povrchy, plochy, nábytok), dezinfekcia
ovzdušia a klimatizačných systémov (prístroje, riad).
Výrobky z textilných materiálov, tkanín, vrátane masiek – dezinfekcia
postrekom.
Povrchová dezinfekcia, chladiace zariadenia, výrobné a spracovateľské
priestory. Dezinfekcia materiálov a povrchov spojených s umiestnením a
prepravou zvierat.
Domáca i profesionálna dezinfekcia

Domácnosti, stravovacie priestory, čakárne, bytové a nebytové priestory,
školské a predškolské zariadenia, hotely, wellness centrá, priestory s veľkou
migráciou osôb, dopravné prostriedky.
Návod na použitie

Roztok sa používa neriedený na povrchovú dezinfekciu, ponorom, postrekom
alebo rozprašovaním, vrátane aerosólu (priestorová dezinfekcia tzv. suchou
hmlou). Povrch je nutné zbaviť nečistôt, aplikovať dezinfekciu a nechať
pôsobiť do zaschnutia. Pri použití rozprašovača roztok nastriekať v súvislej
vrstve na povrch predmetu a nechať zaschnúť.
Obsahuje účinnú látku aktívny chlór – 0,05 mg/l.

SKUPINA
PT 1

DEZALGYN

Dezinfekčný prostriedok určený
na osobnú hygienu.
Ničí baktérie, plesne, vírusy,
spóry.

Osobná hygiena človeka

Dezinfekcia časti dolných aj horných končatín, kde nie je narušená celistvosť
pokožky.
Návod na použitie

Roztok sa používa neriedený, s ohľadom na záťažovú situáciu. Nanášanie je
možné
rozotieraním,
ponorením,
rozprašovaním
(mechanickým
rozprašovačom) alebo naliatím. Aplikovať dezinfekciu na pokožku v
dostatočnom množstve, aby bola celá ošetrovaná plocha pokrytá roztokom a
nechať pôsobiť do zaschnutia.
Frekvencia použitia

Bez obmedzenia.

Vlastnosti dezinfekčných prípravkov
Desalgyn a Dezacin D
Osobná hygiena človeka
Dezinfekcia časti dolných aj
horných končatín, kde nie je
narušená celistvosť pokožky.

Najvšestrannejšia
dezinfekcia
Vhodné aj na dezinfekciu povrchov
v domácnosti - podlahy, koberce,
sedačky, nábytok, sanita, keramika,
kuchyňa, koža, drevo, kov, čalúnený
nábytok atď.

Kvalitná a cenovo výhodná
dezinfekcia
Ešte aj pri riedení 1:2 s vodou pre
bežné použite v domácnosti
dosiahnete stále účinnosť zničenia
väčšiny baktérii do 30 sekúnd.

DEZACIN D
Ako jeden z mála produktov je
účinný voči baktérii Legionella. Je
to neutrálny roztok s hodnotou pH
7,5, najprijateľnejšou pre ľudský
organizmus.

Bez zápachu

Nezanechávajú škvrny

Pri dezinfekcií povrchov nezostáva
žiaden zápach v miestnosti.

Nezanecháva žiadne škvrny pri
dezinfekcií bežných povrchov.

Bez alkoholu

Najbezpečnejší typ
dezinfekcie

Na rozdiel od alkoholových
prípravkov Dezalgyn aj pri dennom
opakovanom používaní nevyvoláva
žiadnu reakciu kože, pokožka nie je
vysušená a podráždená.

Dezinfekcia povrchov v
nemocničných
zariadeniach
Vysoká baktericídna a fungicídna
účinnosť je preukázaná aj pri
dezinfekcii povrchov v
nemocničných zariadeniach, aj
proti rozličným druhom plesní a
kvasinkovým hubám, ktoré sú často
detekované pri nemocničných
infekciách. Bola zaznamenaná
vysoká účinnosť voči baktériám
Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa,
Citrobacter koseri, Salmonella
enterica, Escherichia coli, spórom
Bacillus atrophaeus a vírusom HIV-1,
adenovírusom, RNA vírusom.

Podľa noriem EU a klasifikácie
zmesi - zmes nie je toxická a nie je
klasifikovaná ako nebezpečná na
rozdiel od mnohých iných
dezinfekcií. Napr. aj pri použití
pokiaľ sú zasiahnuté oči, stačí ich
vypláchnuť vodou. Používa sa aj ako
dezinfekcia vodovodných systémov
a plaveckých bazénov.

Prírodná dezinfekcia
Základnou zložkou Dezacinu D aj
Desalgynu je kyselina chlórna, ktorú
si dokonca dokáže prirodzene
vytvoriť aj ľudský organizmus. Keď v
ľudskom tele vznikne problém z
premnožením škodlivých baktérii a
naštartuje sa imunitný systém, ako
prvé začnú biele krvinky
produkovať práve kyselinu chlórnu.

Priestorová dezinfekcia
Použitie Dezacinu D na priestorovú
dezinfekciu tzv. suchou hmlou, kde
fogátor- výrobník hmly produkuje
mikrokvapôčky do priemeru max.10
mikrónov - tieto sa dostanú na
všetky aj skryté miesta v
dezinfikovanej miestnosti. Jedná sa
o rýchly, účinný a ekonomicky
výhodný spôsob dezinfekcie.

VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU

Kontakt:

Medicinbal s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava
shop@medicinbal.sk, 0948 40 30 00, medicinbal.sk

