
Práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního
kyslíku. Vhodný pro dezinfekci a mytí veškerých
omyvatelných ploch a povrchů zdravotnických
prostředků.

perform®

plně virucidní
 od 0,5 %

Naše Plus
Univerzální použití

Bez chloru

Výborné čistící vlastnosti

Výborná materiálová kompatibilita

Široké spektrum účinnosti

Použití i za přítomnosti pacientů

Nedráždí dýchací cesty

Plný virucidní účinek

Oblast použití
perform® se používá k dezinfekci a čištění ploch a povrchů
zdravotnických prostředků. Je vhodný na veškeré omyvatelné
plochy a povrchy. Je vhodný zejména k dezinfekci v místech,
kde jsou vysoké nároky na uživatelský komfort a ohleduplnost
k životnímu prostředí. perform® vykazuje výbornou
materiálovou kompatibilitu i s problematickými materiály
jako je např. akrylátové sklo (inkubátory). Přípravek je také
vhodný k dezinfekci ochranných a inhalačních dýchacích
masek, resuscitačních figurín, otiskovacích hmot atd.

Účinnost
Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní,
fungicidní, sporocidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
Pro přípravu pracovního roztoku rozmícháme příslušné
množství přípravku ve vlažné vodě. Plochy a povrchy
předmětů otřete syntetickou utěrkou smočenou v pracovním
roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do
pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout
vodou a osušit. Dýchací masky a školící figuríny otřete

syntetickou utěrkou smočenou v roztoku a po době expozice
opláchněte vodou / otřete vlhkou textilií. Nepoužitý pracovní
roztok je stabilní po dobu 30 hodin.
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Distributor Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
100 g přípravku perform® obsahuje následující aktivní látky:
• 45g monopersíran draselný, sodná sůl
Další složení:
5-15% anionaktivní tenzidy
< 5% neionogenní tenzidy
< 5% fosfonáty
< 5% mýdlo

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva bílý

Dynamická viskozita Nevztahuje se

Forma granulát

pH cca.   4 /   5 g/l /   20 °C /   ve vodě

Zápalná teplota Nevztahuje se

Zvláštní upozornění
Pouze pro profesionální trh. Při skladování nepřekračujte
pokojovou teplotu. Používejte ochranné rukavice (např. z
butylkaučuku). Při použití na textilie může mít bělící účinky.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Perform 900 g, dóza 4/Karton 122322

perform (250x) 40 g BT 250/Karton 70001859

Perform 40g, sáček 1/Karton 122304

Související přípravky
  • chirox®

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku
Zdravotnický prostředek tř. IIa


