
Peresal přináší následující výhody:

◢  Extrémní účinnost při odstraňování
vápenatých usazenin z jakéhokoliv
dialyzačního systému

◢ Výraznou hospodárnost

◢ Dobrou materiálovou kompatibilitu

Peresal je speciální dezinfekční 
prostředek na bázi kyseliny peroctové 
pro dezinfekci a čištění potrubních 
rozvodů dialyzačních přístrojů.

PRO EFEKTIVNÍ DEZINFEKCI A DEKALCIFIKACI 
HEMODIALYZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

PeresalTM
Dezinfekční prostředek pro ošetřování zdravotnických prostředků

DEZINFEKCE NÁSTROJŮ



Peresal 
6 l kanystr 

Proč používat Peresal?

PeresalTM
Dezinfekční prostředek pro dialyzační přístroje

DEZINFEKCE NÁSTROJŮ

Tam, kde je nutná účinná dezinfekce  
a odvápnění hemodialyzačního zařízení, 
představuje Peresal ideální řešení.

ÚČINNOST

Díky své pečlivě vyvážené receptuře  
se dá snadno a beze zbytku opláchnout.  

Má široké spektrum účinnosti  
proti bakteriím (včetně TBC)  
a bakteriálním spórám, kvasinkám, 
celému spektru virů a spórám.

CELKOVÁ OCHRANA

Díky svým dobře zvoleným 
ingrediencím nabízí Peresal vynikající 
materiálovou kompatibilitu. 

Díky nízké vodivosti nebude vznikat 
falešná indikace dialýzy. Díky jeho 
čisticím a dezinfekčním schopnostem 
získáte nejlepší možnou ochranu 
pro pacienta, obsluhu i přístroj. 

BEZPEČNÝ
EFEKTIVNÍ
ÚSPORNÝ

OBLAST POUŽITÍ

Pro dezinfekci a odvápňování 
zařízení pro mimotělní hemodialýzu 
při provozní teplotě.

NÁVOD K POUŽITÍ
Peresal se používá v cca 3% 
koncentraci a působí během  
5-15 minut. Při použití je důležité 
postupovat podle pokynů výrobce 
zařízení.

Roztok se dá zcela opláchnout, 
nezanechává rezidua.

Důkaz o opláchnutí bez reziduí:

Testovací indikační proužek 
s jodidem draselným navlhčete asi 
na 5 sekund odpadní vodou z čištění.

Zařízení je dostatečně opláchnuté, 
jestliže testovací indikační proužek 
nevykazuje ztrátu barvy. (Navíc 
porovnejte s testem napájecí vody 
pro zařízení.)

Nemíchejte s jinými čisticími nebo 
dezinfekčními roztoky. Při použití  
v kombinaci s produkty obsahujícími 
nebo uvolňujícími aktivní chlór 
vytváří chlorový plyn.

SLOŽENÍ
100 g obsahuje následující účinné 
látky: 4 g kyseliny peroctové,  
26 g peroxidu vodíku.

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ 

PRODUKT MNOŽSTVÍ

KUSŮ V

KARTONU

OBJEDNACÍ  
KÓD

Peresal 6 l 1 3044010

Pouze pro profesionální použití.

ÚČINNOST KONCENTRACE  (%) DOBA PŮSOBENÍ

Účinný proti bakteriím i kvasinkám 

(susp. test)
3.0 5 min

Účinnost proti TBC a ostatním 
mykobakteriím dle EN 14348

2.0 15 min

Účinnost  proti spórám 

(susp. test. 37 °C)
3.0 5 min

Virucidní dle EN 14476 3.0 5 min

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A VIROLOGICKÝCH TESTŮ
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Čistota. Bezpečnost. Ochrana zdraví.
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