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Dezinfekční prostředek – Lysoformin 3000 
 
Lysoformin 3000 - dezinfekční a čistící přípravek na plochy, předměty a nástroje, včetně 
flexibilních endoskopů.   
Spektrum účinku: 
baktericidní (TBC), virucidní (vč. HBV/HIV) 
a fungicidní (kvasinkové a vláknité houby) účinky 
Mycobacterium terrae  
2,50 % roztok - délka působení 30 min. 
1,50 % roztok - délka působení  60 min. 
omezený virucidní účinek, včetně HBV/HCV/HIV   
0,25 % roztok - délka působení 15 min 
virucidní účinek 
2,00 % roztok - délka působení 30 min 
rotavirus  
0,25 % roztok - délka působení 1 min 
adenovirus  
0,25 % roztok - délka působení 15 min 
polyomavirus (SV 40)  
0,50 % - délka působení 30 min. 

Způsob použití:  
 dezinfekce nástrojů - ponořením 
 dezinfekce ploch - otíráním 
 používat jen zředěné roztoky 
 roztoky určené k dezinfekci nástrojů 

uchovávat v uzavřených nádobách 
Příprava roztoků: 
Odměřte potřebné množství vody (nanejvýš s pokojovou teplotou) a vždy až následně přidejte 
potřebné množství přípravku LYSOFORMIN 3000. Doba použitelnosti takto připraveného roztoku 
(nekontaminovaného organickými zbytky) je 14 dnů. 
Dávkování a expozice: 
Dezinfekce nástrojů 0.75% 1 hodina 

1.50%  30min 
2.00%  15min 

Inaktivace virů 1.50%  30min 
2.00%  15min 

Sporicidní účinek 4.00% 4 hodiny 
Dezinfekce a čištění ploch (profylaxe 
nemocničních nákaz a všeobecné praxe) 

0.25% 4 hod. (jen baktericidní) 
0.50% 1 hodina 
1.00% 15min 

Dezinfekce textilií (mopy, utěrky apod.) 0.25%  4 hodiny 
Složení: 
100 g přípravku obsahuje: 
9.5 g glutaraldehydu, 7.5 g glyoxalu, 
9.6 g didecyldimetylammonium chloridu 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 
9375/1 Lysoformin 3000: dez. a čistící koncentrát na nástroje, předměty a plochy 5 litrů 2.297,- 
9375 Lysoformin 3000: dez. a čistící koncentrát na nástroje, předměty a plochy 2x5 litrů 3.782,- 

 


