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PĚNA VE SPREJI K OKAMŽITÉMU 
POUŽITÍ - ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI

Incidin Foam navíc nabízí:

[ Široké spektrum účinnosti

[ Snadnou  aplikaci formou nestékající pěny

[ Příjemnou vůni

[  Testovaním doloženou  kompatibilitu  
 se systémem utěrek Incidin Dry Wipes

Pěna pro čištění a dezinfekci kombinuje 
extrémně krátké časy působení 
s vlastnostmi jemného čisticího 
prostředku. Pěnová aplikace zvyšuje 
účinnost produktu. 

Incidin™ Foam
Pěna ve spreji na bázi glukoprotaminu k okamžitému čištění a k dezinfekci 
povrchů zdravotnických prostředků a ostatních zdravotnických povrchů

HYGIENA PROSTŘEDÍ



ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ ÚČINNOST

Incidin Foam je účinný proti bakteriím 
(včetně TBC), kvasinkám a různým virům, 
vhodný pro širokou škálu povrchů včetně 
vysoce rizikových míst.

Podrobnosti o časech působení  
na široké spektrum patogenů najdete 
v níže uvedené tabulce.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE V JEDINÉM 
KROKU

Incidin Foam zajišťuje čištění  
a dezinfekci v jediném kroku, uživateli, 
ale nabízí mnoho dalších výhod.

SPOLEHLIVÉ POUŽITÍ

Incidin Foam je připraven  
k okamžité aplikaci. Velmi snadno  
se používá.  Kvalitní pěnový aplikátor 
vylučuje tvorbu kapiček.

Materiálová kompatibilita přípravku 
Incidin Foam byla ověřena rozsáhlým 
testováním a je možno jej proto  
bez nebezpečí poškození použít  
na dezinfekci většiny citlivých povrchů 
a přístrojů, jako jsou UZ sondy, 
klávesnice, displeje přístrojů, apod.

Proč používat Incidin Foam?

Incidin™ Foam
Rychle působící dezinfekční pěna na bázi glukoprotaminu, 
s nízkým obsahem alkoholu ve spreji pro okamžité použití 
k dezinfekci zdravotnických prostředků a všech typů 
povrchů včetně citlivých materiálů a přístrojů

OBLAST POUŽITÍ 
Přípravek k okamžité pěnové
dezinfekci a čistění povrchů
zdravotnických prostředků
jako jsou např. lékařské přístroje,
pomůcky a další předměty  
ve zdravotnictví. 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Incidin Foam je určen k přímému 
použití. Neředí se! Přípravek 
rovnoměrně naneste na plochu nebo 
povrch postřikem ze vzdálenosti asi  
30 cm (vydatnost max. 40 ml/m2)  
a nechejte působit předepsanou dobu. 
Následne setřete do sucha čistou 
jednorázovou netkanou textilií. Jako 
alternativu lze neředený přípravek 
nastříkat v dostatecném množství na 
jednorázovou netkanou textilii, kterou 
důkladne setřete plochu nebo povrch  
a ponecháte působit do zaschnutí. 

SLOŽENÍ
Obsah účinných látek ve 100 g 
přípravku: 20 g 2-propanolu, 10 g 
ethanolu, 0,2 g benzalkoniumchloridu 
a 0,01 g glukoprotaminu 

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ 

PRODUKT POČET KS

V KARTONU

OBJEDNACÍ 
KÓD

Incidin Foam 
láhev 16 x 750 ml 3021800

Incidin Foam 
kanystr 2 x 5 L 3013440

SKLADOVÁNÍ
Výrobek skladujte v původním obalu na 
chladném a suchém místě při teplotách 
do 25 °C, mimo přímé sluneční světlo.  
Podrobné informace pro bezpečné 
nakládání s přípravkem viz. 
bezpečnostní list. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Signální slovo: Varování
H226 Hořlavá kapalina a páry, H319 Způsobuje 
vážné podráždění očí, H336 Může způsobit 
ospalost nebo závratě.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu  
a připojené informace o přípravku. 

RYCHLÝ 
ÚČINNÝ  
JEDNODUCHÝ

HYGIENA PROSTŘEDÍ

ÚČINNOST NEŘEDĚNÉHO  PROSTŘEDKU DOBA PŮSOBENÍ

Dezinfekce povrchů dle VAH s a bez mechanického účinku (baktericidní, 
fungicidní - účinnost proti kvasinkám) (čisté i nečisté podmínky)

5 min

Dezinfekce povrchů dle VAH bez mechanického účinku 
(tuberkulocidní) (čisté i nečisté podmínky)

5 min

Rychlá dezinfekce dle metodiky DGHM 2001 bez 
mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - účinnost 
proti kvasinkám) (čisté i nečisté podmínky)

1 min

EN 13727 baktericidní (čisté i nečisté podmínky)
EN 13624 fungicidní - účinnost proti kvasinkám (čisté i nečisté podmínky)
EN 14348 tuberkulocidní (čisté i nečisté podmínky)

30 sec

30 sec

3 min

Účinný proti obaleným virům dle doporučení RKI 1/2004 (vč. HIV, HBV, HCV)* 30 sec

Papova*
Rota*

15 min

5 min

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A VIROLOGICKÝCH TESTŮ

* DVV 2008

Incidin Foam 
5 l kanystr

0297

Incidin Foam 750 ml  
láhev s pěnovým 

aplikátorem
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