
•	 Pro	účinné	mytí	a	dezinfekci	ploch	a	povrchů	zdravotnických	prostředků
•	 Vhodný	pro	každodenní	dezinfekci	i	za	přítomnosti	pacientů
•	 Všestranný,	účinný	a	ekonomický	-	1%	15	min				
•	 Šetrný	k	dezinfikovaným	materiálům		
•	 Dezinfekce	bez	nepříjemného	zápachu	a	dráždení							

DESAM®	OX
KONCENTROVANÝ	KAPALNÝ	DEZINFEKČNÍ	PŘÍPRAVEK	NA	BÁZI	AKTIVNÍHO	KYSLÍKU	
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DESAM®	OX

Návod na použití:

Příprava pracovního roztoku: 1% roztok se připraví rozmícháním 10 
ml přípravku v 990 ml vody o teplotě 20 - 25 °C. 

Použití Koncentrace Expozice Spektrum

Čištění a dezinfekce ploch a povrchů 
zdravotnických prostředků

1% 15 min A(B)V

Čištění a dezinfekce při zvýšené 
biologické zátěži 

1% 30 min A(B)TMV

Účinnost Testovací 
norma Koncentrace Expozice

Baktericidní

S. Aureus,  
P. Aeruginosa,  
E. Hirae

EN 13727 1% 15 min

MRSA SOP 0,5% 2 min

Fungicidní
C. Albicans, 
A. Niger

EN 13624 1% 15 min

Mykobaktericidní
M. Avium,  
M. Terrae

EN 14348 1% 30 min

Virucidní

BVDV, Vaccinia EN 14476 1% 15 min

Rotavirus DVV/RKI 2% 5 min

Adenovirus EN 14476 5% 60 min

Sporicidní Cl. Difficile EN 14347 5% 30 min

Koncentrovaný	 dezinfekční	 přípravek	 na	 bázi	 kombinovaného	 účinku	 aktivního	 kyslíku	 a	 KAS,	 vhodný	
pro	 dezinfekci	 ploch	 a	 povrchů	 zdravotnických	 prostředků.	 Určen	 pro	 jednofázovou	 dezinfekci	 a	 mytí	
omyvatelných	 ploch	 a	 předmětů	 ve	 všech	 prostorách	 zdravotnictví.	 Vhodný	 na	 všechny	 neporézní,	
voděodolné,	 omyvatelné	 plochy	 a	 předměty.	 Přípravek	 lze	 použít	 i	 za	 přítomnosti	 pacientů	 (např.	 ARO,	
JIP,	novorozenecká	oddělení,	atd.).	Mimořádně	vhodný	také	k	dezinfekci	povrchů	v	balneoprovozech,	na	
rehabilitacích,	dezinfekci	vodoléčebných	van	a	k	prostřídání	aktivních	 látek	s	přípravkem	Desam	Effekt	a	
Desam	Extra.	Možné	použití	v	kombinaci	se	systémem	utěrek	a	kbelíku	Wettask.

EAN kód Název výrobku Obsah Počet ks v kartonu Počet ks na paletě

8594005390836 Desam OX                  1 l 12 324

8594005390959 Desam OX    5 l x 96

Logistické údaje: 

Oblast použití:

• Ke každodenní dezinfekci ve všech prostorách zdravotnických 
zařízení (pooperační, porodnická, novorozenecká, diagnostická, 
plicní, oční oddělení, operační sály, JIP, ARO a dialyzační jednotka, 
fyzioterapie, vodoléčba, rehabilitace, LDN) a v obecné praxi. 

• Určen na všechny voděodolné a omyvatelné povrchy 
a předměty kromě pozinkovaných povrchů, kůže a neošetřeného 
dřeva, barevně nestabilních, porézních materiálů a mechanicky 
poškozených povrchů.

Složení:

Aktivní látky: 
• Peroxid vodíku
• Kvarterní amoniové sloučeniny

Exspirace:

• 24 měsíců

Balení:

• 1 l láhev, 
• 5 kg kanystr

Spektrum účinnosti: 

• Baktericidní, MRSA, virucidní (BVDV, Vaccinia, Rotavirus, 
Adenovirus), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, 
sporicidní (Cl. Difficile)

Typ přípravku:

• Zdravotnický prostředek

Aplikační pomůcky:

Dávkovací pumpa pro 5 kg kanystry, odměrka pro tekuté dezinfekční 
prostředky, mixážní stanice pro tekutou dezinfekci.

Dezinfekce ploch a předmětů: Z ploch a předmětů předem odstraňte 
hrubé nečistoty. Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textílie (mop, 
utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé, voděodolné předměty 
lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout 
vodou a osušit. Pracovní roztok lze na menší plochy a předměty aplikovat 
i postřikem s pěnovým aplikátorem.


