
• dezynfekcja małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych

• szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania

• pełne działanie wirusobójcze

• wygodna i szybka forma aplikacji

Gotowy do użycia preparat
i chusteczki na bazie alkoholu
do szybkiej dezynfekcji powierzchni.

Preparat do użytku profesjonalnego.
Produkty biobójcze – pozwolenie

nr 6702/16 i 6709/16 (Kat. I, gr. 2 i 4)
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Gotowy do użycia preparat i chusteczki na bazie alkoholu
do szybkiej dezynfekcji powierzchni.

PODSTAWOWE CECHY

• wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, 
 grzybo- i prątkobójczy oraz działanie wirusobójcze
 (Polio, Adeno, Noro) potwierdzone badaniami
• dodatkowo  przebadany zgodnie z normą EN 16777
• czas działania: min. 1 min. 
• polecany również do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się
 z żywnością
• idealny produkt do nasączania suchej włókniny MEDILAB System
 DRY&WET Wipes – chusteczki pozostają stabilne przez okres 28 dni
• zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi 
• możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach
 pediatrycznych, położniczych i noworodkowych
• po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów
• dostępny również w postaci chusteczek 

INSTRUKCJA UŻYCIA

Suma® Alcohol Spray D4.12

Produkt gotowy do użycia – nie rozcieńczać!

1. Nanieść na powierzchnię.
2. Zachować zalecany czas ekspozycji.
3. Przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia.

Suma® Alcohol Wipes

Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia.

1. Otworzyć opakowanie, wyjąć pojedynczą chusteczkę 
 i zamknąć pokrywę. 
2. Wytrzeć powierzchnię, upewnić się, że cała powierzchnia
 jest zwilżona, pozostawić do wyschnięcia. 
3. Upewnić się, że powierzchnia pozostaje zwilżona przez wymagany
 czas kontaktu.

Powierzchnie pozostające w kontakcie z żywnością po przeprowadzonej
procedurze dezynfekcyjnej należy zmyć dodatkowo wodą zdatną do picia.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych
środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę 
i ulotkę informacyjną.

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera: 
etanol (771 g/kg), propan-2-ol (3%-10%)

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone 
badaniami działanie:
bakterio-, drożdżako-, grzybo-, prątko- 
i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min.

OPAKOWANIA

Suma® Alcohol Spray D4.12: 
butelka – 750 ml ze spryskiwaczem
Suma® Alcohol Spray D4.12: kanister – 5l
Suma® Alcohol Wipes: tuba – 150 szt. chusteczek
Rozmiar: 13 cm x 19 cm

Wyposażenie dodatkowe:

jednorazowe chusteczki włókninowe  

      
  

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE: 

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01   

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W POLSCE: 

Diversey Polska Sp. z o. o., 
02-305 Warszawa • Al. Jerozolimskie 134
T: 22/328-10-00

WYTWÓRCA:

Diversey Europe Operations B.V.
Maarssenbroeksedijk 2 • 3542 DN Utrecht
The Netherlands • diversey.com 

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2104-02

Suma® Alcohol Spray D4.12/
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