
Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni
medycznych

quartamon® med
koncentrat

Zalety
do manualnego i maszynowego stosowania

bez konieczności spłukiwania

możliwość dozowania przy użyciu automatów dozujących

dobre właściwości myjące

bez zawartości aldehydów

Obszary zastosowania
Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych. Ze względu
na dobrą akceptację sensoryczną potwierdzaną przez
użytkowników, personel i pacjentów, quartamon® med
może być stosowany również tam, gdzie oprócz wysokich
wymogów higienicznych niezbędne jest ograniczenie do
minimum obciążenia wskutek zapachu. W celu zwiększenia
właściwości myjących możliwość łączenia z preparatem
myjącym s&m® Reinigungsadditiv. Do zastosowania
manualnego z możliwością zastosowania również do
automatycznych i półautomatycznych maszyn czyszczących.

Własciwości produktu
quartamon® med nie zawiera aldehydów i pochodnych
guanidyny.
Działa bakteriobójczo (łącznie z MRSA), drożdżakobójczo,
wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, wirusa
polyoma SV40.

Wskazówki dotyczące stosowania
Roztwór użytkowy preparatu quartamon® med można
sporządzić w dowolnym stężeniu. Precyzyjne dawkowanie
preparatu umożliwiają specjalne urządzenia dozujące
firmy Schülke & Mayr GmbH. Istnieje możliwość dozowania
preparatu quartamon® med za pomocą centralnie i
decentralnie montowanych systemów dozowania.
quartamon® med może być dozowany decentralnie przez
urządzenia dozujące: SM-ECO-TEC, SM-MAT-F, SM-MAT-

FD, Henkel DG 1, DG 2, DG 3, Winco ZEL 12. Powierzchnie
wyposażenia medycznego należy przetrzeć na mokro. Zawsze
zwracać uwagę na równomierne zwilżenie całej powierzchni
(min. 40 ml/m² ). quartamon® med może być z powodzeniem
nanoszony na powierzchnie przy pomocy półautomatycznych
i automatycznych maszyn czyszczących.
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

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

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
100g preparatu quartamon® med zawiera: 9,5 g Alkil (C12-16)-
chlorku dimetylo-benzyloamonuoraz 17,5 g 2-Fenoksyetanolu.
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 648/2004: (5 -
15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje
zapachowe, Benzyl salicylate, Limonen, Hexyl cinnamal.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   1,01 g/cm3 /   20  °C

Kolor zielony

pH 9,5 /   20  °C /   koncentrat

Tarcie, dynamiczne ok.   10 mPa*s /   20  °C /  Metoda :  DIN 54453

Temperatura zapłonu 54 °C /  Metoda :  DIN 51755 Part 1

Wskazówki szczególne
Przepisy dotyczące zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom
przewidują obowiązek noszenia rękawic ochronnych
podczas obchodzenia się z preparatami dezynfekującymi nie
przewidzianymi do stosowania w obrębie skóry.
Nie używać po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

QUARTAMON MED płyn 2L FL 5/Karton 100108

QUARTAMON MED płyn 5L KA 1/Kanister 100109

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje
Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące
preparatu.


