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Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81 Bohumín, Česká republika
tel.: +420 558 320 260, www.schulke.cz

Účinnost / Účinnosť Normy

Baktericidní / Baktericídny

EN 13727+A2 15 s 

EN 13697 30 s 

EN 16615 45 s

Levurocidní / Účinný na kvasinky

EN 13697 30 s 

EN 13624 15 s

EN 16615 30 s

Fungicidní / Fungicídny
EN 13624 15 s 

EN 13697 60 s

Virucidní / Virucídny (BVDV) DVV/ RKI 15 s 

Virucidní / Virucídny (Vaccinia) DVV/ RKI 30 s 

Virucidní / Virucídny (MNV) EN 14476+A1 30 s 

Virucidní / Virucídny (Polio)
EN 14476+A11 30 s 

EN 14476+A1 15 min

Virucidní / Virucídny (Adeno) EN 14476+A1 30 s 

Virucidní/Virucídny (Rota) EN 14476+A1 30 s

Mykobaktericidní / Mykobaktericídny (M. 
Avium, M. terrae)

EN 14348 30 s 

1 - čisté podmínky / čisté podmienky

Složení
ethanol / etanol 450 g/kg (EC 200-578-6)

propan-2-ol / propán-2-ol 300 g/kg (EC 200-661-7)

didecyldimethyl-amonium chlorid / 
didecyl(dimetyl)amóniumchlorid

0,25 g/kg (EC 230-525-2)

desam® spray

   Návod na použití: Přípravek se používá neředěný. desam® spray se aplikuje 
postřikem nebo otěrem (přípravkem navlhčená jednorázová utěrka) na předem 
očištěný a suchý povrch tak, aby byl povrch dobře smočen. Po uplynutí expoziční doby 
dle požadovaného spektra účinnosti se zbytek dezinfekce utře jednorázovou utěrkou. 
Není vhodný na materiály, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty, makrolon, 
guma, měkčené PVC, lakované povrchy). Nepoužívat na teplé povrchy a zapnuté 
elektrické přístroje. Není určen k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.    
UPOZORNĚNÍ: Určeno pro profesionální trh. NEBEZPEČÍ: H225 Vysoce hořlavá 
kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost 
nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte 
mlhu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Obsahuje: propan-2-ol.   První pomoc: Při nadýchání odstranit zdroj expozice, 
zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), 
popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 
0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. 
Při styku s kůží – zasaženou pokožku omýt vodou.  Jakoukoliv závažnou nežádoucí 
příhodu, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem hlaste výrobci a 
příslušnému místnímu orgánu.     Skladování: Skladovat v uzavřených nádobách 
mimo dosah ohně a tepelných zdrojů při teplotě -10 až +25 °C. Neskladovat na 
přímém slunečním světle. Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku: Odpad 
předat k odstranění specializované firmě. Likvidace obalů: Obal po důkladném 
vypláchnutí předat k recyklaci. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

desam® spray

   Návod na použitie: Prípravok sa používa neriedený.  desam® spray sa 
aplikuje postrekom alebo oterom (prípravkom navlhčená jednorazová utierka) na 
vopred očistený a suchý povrch tak, aby bol povrch dobre zmočený. Po uplynutí 
expozičnej doby sa zvyšok dezinfekcie utrie jednorazovou utierkou. Nie je vhodný 
na materiály, ktoré poškodzuje alkohol (plexisklo, akryláty, makrolón, guma, 
mäkčené PVC, lakované povrchy). Nepoužívať na teplé povrchy a zapnuté elektric-
ké prístroje. Nie je určený na dezinfekciu invazívnych zdravotníckych pomôcok. 
   UPOZORNENIE: Len na profesionálne použitie. NEBEZPEČENSTVO: 
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, 
s dlhodobými účinkami. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povr-
chov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu 
uchovávajte tesne uzavretú. P260 Nevdychujte hmlu. P273 Zabráňte uvoľneniu 
do životného prostredia. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko 
minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to 
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie 
očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje: propán-2-ol.    Prvá 
pomoc: V prípade požitia, vypláchnuť ústa pitnou vodou, vypiť  0,5 litra 
chladnej pitnej vody, nevyvolávať zvracanie, zaistiť rýchlu lekársku pomoc. 
V prípade kontaktu s pokožkou – zasiahnutú pokožku umyť vodou. Pri 
nadýchaní odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého 
vzduchu, zabrániť fyzickej námahe (vrátane chôdze), príp. vyhľadať lekársku 
pomoc. V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou hláste túto udalosť 
výrobcovi a príslušnému miestnemu orgánu.    Skladovanie: Skladovať 
v uzavretých nádobách mimo dosahu ohňa a tepelných zdrojov pri teplote -10 
až +25 °C. Neskladovať na priamom slnečnom svetle. Pokyny na bezpečné 
zneškodnenie výrobku: Odpad odovzdať na odstránenie špecializovanej firme. 
Likvidácia obalov: Obal po dôkladnom vypláchnutí odovzdať na recykláciu. 
Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

Distribútor v SR: Schulke SK, s.r.o., Moštenická 3, 971 01 Prievidza, Slovenská 
republika,  tel.: +421 465 494 587, IČO 48001708, www.schulke.sk

Spektrum účinnosti: baktericidní, levurocidní, virucidní, fungicidní, tuberku-
locidní, mykobaktericidní
Spektrum účinnosti: baktericídny, účinný na kvasinky, virucídny, fungicídny, 
tuberkulocídny, mykobaktericídny

UFI: E8U6-Y8AT-D004-9PA3

desam® spray

dezinfekce

Rychlá dezinfekce a čištění 
povrchů zdravotnických 
prostředků

Rýchla dezinfekcia a čistenie 
povrchov zdravotníckych 
pomôcok

dezinfekcia

NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČENSTVO 8 595638 105149

500 ml
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