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Dezinfekce ploch a předmětů – INCIDIN 
 

Incidin Rapid - tekutý vysoce efektivní koncentrát pro čištění a dezinfekci všech omyvatelných ploch a povrchů zejména v 

oblasti zdravotnictví, včetně operačních sálů, oddělení JIP a dialyzačních center a dalších rizikových prostor s vysokou 
mikrobiologickou zátěží. Optimální kombinace uživatelských vlastností = vysoká účinnost + hygienická bezpečnost + rychlost 
působení, to vše již při minimálním aplikovaném množství. Obsahuje KAS a aldehydy, neobsahuje formaldehyd. Spolehlivě chrání 
před infekcí. 
Obsah účinných látek ve 100 g koncentrátu:  
9,8 g glutaraldehyd  
5,0 g benzalkoniumchlorid  
5,0 g didecyldimetylamoniumchlorid  
Složení:  
Antimikrobiální látky, neionogenní tenzidy, komplexní pojivo, rozpouštědlo,  
inhibitory koroze, barviva a aromatické látky. 
Nesporné přednosti výrobku Incidin rapid 

 široké spektrum účinků proti bakteriím, kvasinkám a virům 

 virucidní již při nízkých aplikovaných koncentracích 

 účinný proti multirezistentním stafylokokům (MRSA) 

 dobrý čisticí účinek, rychlé a spolehlivé působení 

 kompatibilita s materiály 

 hospodárnost 
Výhody výrobku Incidin rapid pro uživatele 

 vysoká bezpečnost pacientů i personálu v kontaktu s omyvatelnými plochami a povrchy, zejména v prostorách s 
vysokou mikrobiologickou zátěží 

 vyšší stupeň bezpečnosti v případě rizika virových infekcí 

 odpadá následné dočištění, na plochách a površích nezůstávají zbytky, které by způsobily lepkavost ošetřeného povrchu 
Doporučená aplikace: Pracovní roztok požadované koncentrace připravte naředěním vodou o maximální teplotě 30°C. 
Ošetřovaný povrch vytřete navlhko a přitom dbejte na jeho rovnoměrné smáčení. 
Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, účinek na Clistridium difficile 
 

Spektrum účinnosti Koncentrace (%) Koncentrace (ml/l) Doba působení 

Dezinfekce ploch a povrchů, 
účinnost proti bakteriím vč. MRSA a kvasinkám 

0,25 
0,50 
0,75 

2,50 
5,00 
7,50 

1 hod 
30 min 
5 min 

Omezeně virucidní působení vč. HIV,HBV a HCV (metodika DVV-Vaccinia,BVDV) 0,25 2,50 5 min 

Rotaviry, Adenoviry a viry SV 40 0,25 
0,50 

2,50 
5,00 

15 min 
5 min 

Virucidní účinky (Polio) 0,50 
0,75 

5,00 
7,50 

1 hod 
30 min 

TBC, mykobakterie 0,50 5,00 30 min 

spory C. difficile  (vyšší zátěž, praktické podmínky) 1,00 10,00 60 min 

 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3041980 Incidin Rapid: koncentrát pro čištění a dezinfekci ploch a povrchů 2 litry 716,- 

ECO3042000 Incidin Rapid: koncentrát pro čištění a dezinfekci ploch a povrchů 6 litrů 1.587,- 
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Incidin Pro - nejmodernější kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek určený  

pro profesionální dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch. 
Incidin Pro je registrován jako biocid. 
Nejlepší výhody pro uživatele: 

  nejlepší účinnost a nejnižší možné koncentrace 

  nejvýhodnější expoziční doba 

  nejdokonalejší kompatibilita s dezinfikovanými materiály 
Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu Pro:  
10,0 g 2-fenoxyetanol, 
8,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3diamin, 
7,5 g benzalkonium chlorid. 
Oblast použití: 
- zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře, 
- výrobny infúzních roztoků 
- komunální hygiena veřejných zařízení - hotely, lázně, sportoviště, školy, 
- provozovny kadeřnictví, pedikúry aj. 
Pokyny pro použití: před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou vodou 
Pracovní roztok požadované koncentrace připravíte tak, že smícháte příslušné množství 
koncentrátu a studené vody. Plochy a předměty umyjte dostatečným množstvím pracovního roztoku 
a nechejte schnout. Příklad: jeden litr pracovního roztoku v koncentraci 0,5% připravíte kombinací studené vody v kvalitě  
pitné vody v množství 995 ml a koncentrátu INCIDIN PRO v množství 5 ml. 

Spektrum účinnosti Koncentrace (%) Koncentrace (ml/l) Doba působení 

Plošná dezinfekce podle metodiky DGHM 2001 s mechanickým 
efektem(účinnost baktericidní vč. MRSA a proti kvasinkám). 
Testováno v čistých podmínkách a při zátěži. 

0,50 
1,00 

5,00 
10,00 

30 min 
15 min 

Baktericidní účinnost vč. MRSA podle EN 13727 
Testováno v čistých podmínkách a při zátěži. 
Účinnost proti kvasinkám podle EN 13624. 
Testováno v čistých podmínkách a při zátěži. 

0,25 2,50 5 min 

Účinnost proti TBC a proti Mycobakteriím podle EN 14348  
Testováno v čistých podmínkách a při zátěži.  

1,50 
 

15,00 
 

60 min 

Účinnost proti obaleným virům podle metodiky 
RKI 01/2004 (včetně HIV, HBV, HCV) 

0,25 
0,50 

2,50 
5,00 

30 min 
15 min 

Rotaviry 1,00 
1,50 

10,00 
15,00 

60 min 
5 min 

Adenoviry 2,00 20,00 60 min 

Polyomaviry 1,5 15,00 15 min 

Norovirus (MNV) - vysoká i nízká biologická zátěž dle EN 14476 1,00 
1,50 

10,00 
15,00 

60 min 
30 min 

Norovirus (MNV) dle metodiky DVV 2008 1,50 15,00 30 min 

 Dezinfekce rehabilitačních van: 1% (10ml/l) za 5 min. 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3076730 Incidin Pro: kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek 2 litry 945,- 

ECO3076620 Incidin Pro: kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek 6 litrů 2.005,- 
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Incidin Plus - kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro povrchovou dezinfekci a čištění všech 

omyvatelných ploch a předmětů. Je vhodný na podlahy, stěny, kachlíky, nábytek apod. 
Výhody pro uživatele: 

 účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i 
vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV) 

 neobsahuje aldehydy ani KAS, antimikrobiální účinek je zajištěn působením 
glukoprotaminu  

 čistící účinek, svěží vůně - neobsahuje těkavé účinné složky 

 nepůsobí agresivně vůči čištěným materiálům - je vhodný jak pro ruční, tak pro 
strojové čištění a dezinfekci 

 vhodný ke střídání s Incidurem i Incidinem extra - obsahuje jinou účinnou látku 
Složení:  
Antimikrobiální účinná látka, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, látky 
ovlivňující rozpouštěcí schopnost a pěnivost,barvivo, parfém 
Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu plus: 26,0 g glukoprotaminu 

Doporučené ředění pro použití Koncentrace (%) Doba expozice 

Účinnost proti bakteriím -susp.. test - vyšší zátěž 0,25 5 min 

Účinnost proti mikroskopickým houbám - susp. test - vyšší zátěž 0,25 15 min 

Účinnost proti MRSA 0,05 - 0,10 5 min 

Účinnost proti TBC 0,25 
0,50 
1,00 

1 h 
30 min 
15 min 

Účinnost proti ostatním mykobakteriím 0,50 15 min 

Účinnost proti Vaccinia a BVDV (vč. obalených živočišných virů HBV, 
HCV, HIV) dle DVV/ RKI 

0,25 
0,50 

30 min 
15 min 

Účinnost proti rotavirům 0,50 15 min 

Účinnost proti herpesvirům 0,10 5 min 

Účinnost proti jiným virům: 
   Vaccina 
   Adeno 
   Papova 

 
0,50 
1,00 
0,50 

 
15 min 

1 h 
1 h 

Dezinfekce koupelových van 1,00 5 min 

Pro použití s aplikačním systémem Incidin WIPES (suché utěrky) používejte koncentraci 1%, tj. 30ml do 3L vody. Účinnost 
A(B)TMV + Rota virus / 15 min., stabilita pracovního roztoku 28 dní. Při použití dávkovací láhve (2x otočit do 3L vody) je výsledná 
koncentrace roztoku 1.33%. 
Oblast použití: 

 veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře 

 výrobny konečných lékových forem, infúzních roztoků, čisté provozy výrobních podniků 

 komunální hygiena, různá veřejná zařízení-hotely, lázně, sport. zařízení, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry apod. 
Pokyny pro použití: 

 před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou pitnou vodou 

 nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek 

 plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha 

 uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace. 

 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3054890 Incidin Plus: koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek na povrchy 2 litry 995,- 

ECO3054930 Incidin Plus: koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek na povrchy 6 litrů 2.384,- 
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Incidin Liquid 
Tekutý dezinfekční přípravek na bázi alkoholů k přímému použití pro rychlou a 
bezpečnou dezinfekci předmětů a ploch postřikem. 
Výhody pro uživatele: 

 jde o dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem 
účinnosti 

 snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu i pacientům 

 neředí se, působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua 

 neobsahuje aldehydy ! 

 jeho složení je kompatibilní s materiály z kovu a plastů odolných vůči 
alkoholu 

Spektrum účinnosti:  
baktericidní, fungicidní, virucidní (omezené spektrum virů vč. HBV, HIV) a 
tuberkulocidní 
Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 
35 g 2-propanolu, 25 g n-propanolu 
Oblast použití:  
Incidin liquid se uplatní pro plošnou dezinfekci ve všech typech zdravotnických zařízení, je ideální pro stomatologické ambulance, 
penziony seniorů, v práci pečovatelské služby, v provozu sanitek a při přepravě pacientů vůbec. 
Doporučujeme jej i pro práci v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v provozovnách kosmetiky, holičství, 
manikúry, pedikúry, soláriích, v masérských a lázeňských službách. Lze jej použít pro rychlou a bezpečnou dezinfekci všech ploch 
a předmětů odolných vůči alkoholům. 
Návod k použití: 
Neředěný přípravek naneste pomocí suché buničiny nebo nastříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm (40 ml/m2) na dezinfikované 
plochy a nechejte jej zaschnout. 
 

Použití Doba expozice 

Plošná dezinfekce vč. MRSA – nemocniční profylaxe a všeobecná praxe 5 minut 

Účinnost proti HBV, HIV 2,5 minuty 

Při podezření na TBC 5 minut 

Účinnost proti virům 
Adeno 
Papova 
Vaccinia 

 
5 minut 

10 minut 
5 minut 

Účinnost proti Rota viru 1 minuta 

Účinnost proti Noro viru (MNV) 10 minut 

Účinnost proti plísním 5 - 30 min 

 

 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3042450 Incidin Liquid: rychlá a bezpečná dezinfekce předmětů a ploch postřikem 1 litr 287,- 

ECO3042470 Incidin Liquid: rychlá a bezpečná dezinfekce předmětů a ploch postřikem 5 litr 1.009,- 
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Incidin Extra N - kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro povrchovou dezinfekci a čištění všech 

omyvatelných ploch a předmětů: na podlahy, stěny, kachlíky, nábytek apod. 
Výhody pro uživatele: 

 účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i 
vláknitým houbám a některým virům (včetně HBV a HIV) 

 neobsahuje aldehydy, antimikrobiální účinek je zajištěn 
obsahem glukoprotaminu a KAS 

 dobrý čistící účinek umocňuje svěží vůně - neobsahuje těkavé účinné složky 

 nepůsobí agresivně vůči čištěným materiálům  
 je vhodný jak pro ruční, tak pro strojové čištění a dezinfekci 

 doporučujeme ke střídání s Incidurem, Incidinem extra, Incidinem plus 
Složení: 
Antimikrobiální účinné látky, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, barvivo, 
látky ovlivňující rozpouštěcí schopnost a pěnivost, parfém 
Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu extra N: 
12,4 g glukoprotaminu  
15,0 g benzalkoniumchloridu 

Doporučené ředění pro použití Koncentrace (%) Doba expozice 

Plošná dezinfekce v nemocniční  
profylaxi vč. MRSA a ve všeobecné praxi 

0,25 
0,50 
1,00 
2,00 

4 h 
1 h 

30 min 
15 min 

Účinnost proti TBC 0,25 
1,00 

1 h 
30 min 

Účinnost proti HBV a HIV 0,50 15 min 

Účinnost proti ostatním virům: 
Papova SV 40 
Adeno 
Herpesviry 
Rotaviry 

 
0,50 
0,50 
0,25 
0,25 

 
15 min 

1 h 
1 min 
5 min 

Myší norovirus (MNV) dle metodiky DVV 2008 2,00 
1,00 

120 min 
240 min 

Oblast použití: 

 veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře 

 výrobny konečných lékových forem, infúzních roztoků, čisté provozy výrobních podniků 

 komunální hygiena veřejných zařízení - hotely, lázně, sportoviště, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry aj. 
Pokyny pro použití: 

 před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou pitnou vodou 

 nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek 

 plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha 

 uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace. 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3054810 Incidin Extra N: koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek na povrchy 2 litry 960,- 

ECO3020220 Incidin Extra N: koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek na povrchy 6 litrů 2.259,- 
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Incidin M Spray Extra - dezinfekční prostředek určený k prevenci plísní nohou, k dezinfekci punčoch,  

ponožek a obuvi. 
Výhody pro uživatele 

 je účinný proti plísním kůže, kvasinkám, bakteriím i proti viru HIV 
 slouží k okamžitému použití - neředí se a rychle usychá 
 zabraňuje opakované infekci i po zaschnutí 
 má dezodorační účinky, příjemně a svěže voní 

Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu M spray extra 
 65,00 g isopropylalkoholu 
 0,50 g chlorhexidinglukonátu 
 0,10 g peroxidu vodíku 

Oblast použití 
 ve všech typech institucí v oblasti zdravotnictví 
 v penzionech seniorů, domovech důchodců, ústavech sociální péče 
 v domácnostech i na cestách 
 pro služby pedikúry 
 v balneoprovozech, saunách, soláriích, bazénech, fittness centrech, sportovních střediscích (bowling) 
 pro ošetření pracovní obuvi - ve všech odvětvích (průmysl, těžařství, zemědělství, armáda, aj.) 

Pokyny pro použití 
 doporučujeme aplikovat pomocí rozprašovače 
 boty, ponožky a punčochy pravidelně a opakovaně ošetřovat lncidinem M spray extra 
 pokožku neutírat – dezinfekci nechat uschnout! 
 nepoužívat při ekzémech a otevřených ranách 
 skladovat v originálním balení při teplotě -100C až +25°C 

Bezpečnostní pokyny 
 pozor, hořlavina I. třídy! 
 dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s hořlavinami! 
 zamezit styku s materiály citlivými na alkohol, např. plexisklem, lakovaným dřevem apod. 
 pří vniknutí do očí vyplachovat intenzívně čistou vodou, při náhodném požití vypláchnout ústní dutinu,  

vypít větší množství vody a vyvolat zvracení, vyhledat lékaře! 
 chránit před dětmi 
 nevylévat do odpadu 

Odborné posudky, expertizy: 
Melícherčíková V., Kneiflová J., Paříková J. (Institut hygieny a epidemiologie), 
Dezinfekční působení přípravku Incidin M spray extra, Praha, 1991 
Volná F., Kročanová K. (Ústav preventívnej a klinickej medicíny), 
Hodnotenie fungicídnej účinnost prípravku Incidin M spray extra, 
Bratislava, 1993 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3020500 Incidin M Spray Extra: dezinfekční prostředek určený k prevenci plísní nohou 350ml 184,- 

ECO3020480 Incidin M Spray Extra: dezinfekční prostředek určený k prevenci plísní nohou 5 litrů 996,- 
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Incidin FOAM 
Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí přípravek pro zdravotnictví k ošetření předmětů z citlivých materiálů, ideální  
pro péči o inkubátory, vyšetřovací křesla a lůžka v ordinacích. Skvělý i pro oblast solárií. Inovační pěnová aplikace! 
Výhody pro uživatele: 

 široké spektrum účinnosti a rychlé působení 

 čistota a současně i ohleduplnost vůči ošetřovanému materiálu 

 obsahuje látky šetrné k pokožce, nedráždí, nealergizuje, 
neobsahuje aldehydy 

 zaručena bezpečnost pro pacienta i pro zdravotnický personál 

 slouží k přímému použití, neředí se, pěnová forma zabraňuje 
vzniku aerosolu 

 příjemná svěží parfemace umocňuje pocit dokonalé čistoty 

 odpovídá nejmodernějším hygienickým požadavkům a 
evropským standardům 

Spektrum účinnosti: 
baktericidní (včetně TBC), fungicidní, virucidní (včetně HBV, HIV, Rota, 
Vaccinia, Adeno, Papova) 
Obsah účinných látek ve 100 g přípravku:  
0,01 g glukoprotamin, 0,2 g KAS, 20,0 g 2-propanol, 10,0 g ethanol 
Další složky: 
kationaktivní tenzidy, pomocné látky, parfemace 
Oblast použití:  
Pro rychlou a účinnou dezinfekci a očištění všech předmětů z kovů, plastů, pro použití na lakované povrchy, polykarbonáty, 
polysulfonáty, akrylátové sklo apod. Přípravek je ideální pro péči o inkubátory, vyšetřovací křesla v zubních ambulancích a lůžka 
v ordinacích. Doporučujeme i pro ostatní zdravotnická zařízení, tj. lázně, ozdravovny, léčebny, penziony pro seniory, ústavy 
sociální péče, pro laboratoře, farmaceutickou výrobu apod. 
Návod k použití:  
Přípravek je určen k okamžitému použití. Neředit! Přípravek aplikujte na povrch/ plochu postřikem ze vzdálenosti asi 30 cm. 
Nechejte působit po předepsanou dobu a následně takto ošetřený povrch setřete čistou, nejlépe netkanou textilií. Alternativou 
je použití koncentrovaného přípravku na textilní hadřík, kterým důkladně setřete ošetřovaný 
 povrch/plochu a necháte působit do zaschnutí. 
 

Dezinfekční účinek Expoziční doba 

Baktericidní vč. MRSA 60 sekund 

Fungicidní 30 sekund 

Tuberkulocidní 5 minut 

Virucidní  
                  Vaccinia 
                  Adeno 
                  Papova 
                  Rota virus 
                  HBV, HIV 

 
60 sekund 
60 sekund 
30 sekund 
30 sekund 

5 minut 

 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3021800 Incidin FOAM: dezinfekční a čisticí přípravek na předměty z citlivých materiálů 750ml 212,- 

ECO3021800S Incidin FOAM: dezinfekční a čisticí přípravek na předměty z citlivých materiálů 750ml 278,- 

ECO3013440 Incidin FOAM: dezinfekční a čisticí přípravek na předměty z citlivých materiálů 5 litrů 1.057,- 
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Incidin OxyFoam S 
Rychlá dezinfekce a čištění citlivých povrchů se sporicidním účinkem ve formě pěny. 
Oblasti použití: 

 na všechny citlivé syntetické materiály včetně ultrazvukových sond 
 k dezinfekci monitorů, displejů dotykových obrazovek, klávesnic a kontrolních panelů zdravotnických prostředků  

a také komunikačních zařízení 
 k dezinfekci citlivých syntetických povrchů jakou jsou syntetická kůže, Makrolon®, akrylové sklo a polysulfon 
 pracovní plochy na klinikách, v primární zdravotní péči, zubní chirurgii a sanitách 
 nepoužívat na plochy a povrchy citlivé vůči působení oxidačních činidel (např. mramor, měď 

nebo mosaz) 
Vlastnosti: 

 nezanechává žádná rezidua 
 nevyžaduje  používání ochranných pracovních pomůcek 
 vynikající materiálová snášenlivost a čistící schopnost 
 praktická a snadná aplikace pomocí pěnovače 
 výborně smáčí ošetřovaný povrch 
 dezinfekční roztok připravený ihned k použití 

Spektrum účinnosti: 
 baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní na kvasinky, plně virucidní, sporicidní, noroviry 
 sporicidní Clostridium difficile do 3 minut 

Aplikace a expozice: 
 k okamžitému použití, aplikace postřikem na povrch tak, aby byl povrch dobře smočen, do zaschnutí 
 doporučená doba expozice: 15 sekund 

Složení výrobku: 
 vysokorychlostní peroxid vodíku 

  

 
Incidin OXYWIPE S - rychlá dezinfekce a čištění citlivých povrchů se sporicidním účinkem ve formě ubrousku. 

Oblasti použití: 

 na všechny citlivé syntetické materiály včetně ultrazvukových sond 

 k dezinfekci monitorů, displejů dotykových obrazovek, klávesnic a kontrolních panelů zdravotnických prostředků a také 
komunikačních zařízení 

 k dezinfekci citlivých syntetických povrchů jakou jsou syntetická kůže, Makrolon®, akrylové sklo a polysulfon 

 pracovní plochy na klinikách, v primární zdravotní péči, zubní chirurgii a sanitách 

 nepoužívat na plochy a povrchy citlivé vůči působení oxidačních činidel (např. mramor, měď nebo mosaz) 
Vlastnosti: 

 nezanechává žádná rezidua 

 nevyžaduje  používání ochranných pracovních pomůcek 

 vynikající materiálová snášenlivost a čistící schopnost 

 výborně smáčí ošetřovaný povrch 

 baleno ve znovuzavíratelném obalu 

 velikost utěrky z měkkého vlísu 20 x 24 cm 
Spektrum účinnosti: 

 baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní na kvasinky, plně virucidní, sporicidní, noroviry 

 sporicidní Clostridium difficile do 15 minut 
Aplikace a expozice: 

 k okamžitému použití, aplikace otřením povrchu tak, aby byl povrch dobře smočen, do zaschnutí 

 doporučená doba expozice: 30 sekund 
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Incidin Oxydes - kapalný koncentrovaný prostředek k dezinfekci a čistění ploch a povrchů. Je vhodný na podlahy, 

omyvatelné stěny a předměty, kachlíky, WC, nábytek apod. Incidin OxyDes je deklarován jako zdravotnický prostředek. 
 Výhody pro uživatele: 

 neobsahuje aldehydy 

 účinný proti bakteriím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám  
a obaleným virům (vč.HIV, HBV, HCV) 

 má výborné čistící schopnosti i ve spárách a zanechává dezinfikované povrchy lesklé 

 bez parfemace a barviv 

 používá se ve zředěné formě 

 díky svému složení je vhodný k čištění a dezinfekci van, okolí bazénů, ploch v saunách,  
tj. všude tam, kde přicházejí plochy do styku s nekrytou pokožkou 

 Obsah účinných látek ve 100 g lncidinu OxyDes: 
10,0 g           peroxidu vodíku 
7,5 g             alkydimethylbenzylamonium-chloridu 
 
 

Doporučené ředění pro použití koncentrace (%) doba expozice 

   plošná dezinfekce v nemocniční profylaxi vč. MRSA a            
ve všeobecné praxi  

1,0 
1,5 

15 min 
5 min 

   virucidní (obalené viry) 1,0 15 min 

   fungicidní 1,0 15 min 

   tuberkulocidní 4,0 15 min 

   dezinfekce van 1,0 
2,0 

5 min 
2 min 

     
Oblasti použití: 

 veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, novorozenecká oddělení, laboratoře 

 výrobny infúzních roztoků, výrobny všech konečných lékových forem 

 prádelny, kuchyně, sanitární místnosti, sociální zařízení 

 komunální hygiena, různá veřejná zařízení, hotely, lázně, sportovní zařízení, školy 
Pokyny pro použití: 

 před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou 

 nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek 

 plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha 

 skladovat v originálním balení při teplotě -10°C až +25°C 
Bezpečnostní pokyny: 

 při práci používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky 

 potřísněnou pokožku opláchnout tekoucí vodou, potřísněný oděv odložit, při zasažení očí intenzivně vyplachovat 
tekoucí vodou, při náhodném požití vypít větší množství vody 

 chránit před dětmi 

 koncentrát nevylévat do odpadu   
Bezpečnostní symboly: Xn - zdraví škodlivý, N - nebezpečný pro životní prostředí 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3082040 Incidin OXYFOAM S: čistící a dezi. prostředek, sporicidní účinek 750ml 308,- 

ECO3082220 Incidin OXYWIPE S: rychlá dezi. a čištění citlivých povrchů, 100ks ubrousků 1 bal 353,- 

ECO3051800 Incidin Oxydes: koncentrát pro čištění a dezi. ploch a povrchů 6 litrů 883,- 
 
 
 
 


