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 DESCOSEPT® AF WIPES 

Alkoholowe chusteczki                               
do mycia i szybkiej dezynfekcji  

 
 Nie zawiera aldehydów 

 Nie zawiera fenoli 

 Przetestowane dermatologicznie 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nasączone środkiem Descosept® AF chusteczki działają:  

- bakteriobójczo ( włącznie z MRSA) 

- prątkobójczo  

- grzybobójczo/ drożdźobójczo 

- wirusobójczo (HBV/ HIV, HCV, BVDV, Rota, Adeno, Vakzinia, Noro) 

Nasączone środkiem Descosept® AF chusteczki działają:  

Bakterie, (włącznie z  MRSA), grzyby (C. albicans)/ drożdżobójczo 
wg. DGHM /OGHMP/  VAH   konc.        1 min*. 

(* na liście DGHM w kolumnie 5 min.)    

Prątkobójczo (M. Terre)                                 konc.        1 min. 

Aspergillus niger                     konc.        30 min. 

Wirusobójczo na Vakzinia, BVDV, HBV, HIV, HCV wg. RKI 

                                                                       konc.        30 sek. 

Rota, Adeno                                                   konc.        1 min. 

Noro (MNV)                                                     konc.        5 min.  

100 g preparatu Descosept® AF, którym nasączone są chusteczki 
zawiera: 

ethanol     42,0 g  

chlorek didecylodimetylo amoniowy  0,05 g 

1 opakowanie ( 120 szt. chusteczek o wymiarach 14 x 20 cm ) 
zawiera 210 g środka Descosept AF 

 
Gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące na bazie etanolu i QAV 
do skutecznej i szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni         
i wyrobów medycznych. 

Chusteczki Descosept® AF mają przyjemny, zapach i są 
bezpieczne dla skóry. Przy użyciu chusteczek Descosept® AF 
przebarwienia są praktycznie wykluczone. Mogą być używane        
do wszystkich rodzajów powierzchni za wyjątkiem wrażliwych          
na alkohol. 

Używać środka wszędzie tam gdzie potrzebna jest szybka 
dezynfekcja, w szczególności: 

- w praktykach lekarskich i dentystycznych, (np. fotele 
dentystyczne, prostnice i kątnice wiertarki dentystycznej), 

- wyposażenie sal operacyjnych włącznie ze stołami operacyjnymi 
pomiędzy operacjami, 

- w praktykach okulistycznych i optycznych do zapobiegania 
infekcjom wirusowym oczu, 

- łóżka, środki transportu chorych, karetki pogotowia, pojazdy       
do wywozu śmieci i kosze transportowe, 

- ogólnie wyposażenie jak kozetki do badania, wózki transportowe 
np. do opatrunków, wanny kąpielowe i siedzenia toalet, 

- odzież, jak: buty operacyjne, fartuchy gumowe. 

Przetrzeć chusteczką dezynfekowane powierzchnie lub przedmioty 
do całkowitego ich zwilżenia.  

0482 

SPOSÓB UŻYCIA 

ZASTOSOWANIE 

TYP PREPARATU 

SKŁAD 

CZAS DZIAŁANIA 

MIKROBIOLOGIA 

� aktywne w ciągu 30 sekund 

� nie zawiera aldehydów 

� nie zawiera fenoli 
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  DESCOSEPT® AF WIPES 
Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji 

 
 

 
 

Dane dotyczą płynu Descosept® AF, którym są nasączone chusteczki.  

Wygląd koncentratu: klarowny bezbarwny płyn  

Wartość pH:           7,0+/-1,0 

Gęstość (20,0 °C)        0,930+/-0,002  

Temperatura zapłonu wg DIN 51 755:  25,0°C 

 
 

  
 
Ekspertyzy dotyczą środka Descosept® AF, którym nasączone      
są chusteczki 

Dr. Pitten, Higienista, Gießen: Ekspertyza dot. dezynfekcji 
powierzchni wg wytycznych DGHM / VAH, 11.04.2008. 

Prof. Dr. Rotter, Dip.Bact.(Londyn), Wien: Ekspertyza                  
dot. dezynfekcji powierzchni wg wytycznych DGHM / VAH zgodnie   
z normą prEN 13697, 28.02.2006. 

Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt: Ekspertyza dot. dezynfekcji 
powierzchni wg wytycznych DGHM / VAH, 27.11.2000. 

Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. skuteczności 
prątkobójczej, 12.04.1999. 

Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyzy dot. skuteczności 
niszczenia wirusów: Adeno, 03.05.2001; FCV (Noro); 04.04.2005; 
Vaccinia, 12.12.2005;  BVDV , 12.12.2005. 

Dermatest, Münster: Ekspertyza dermatologiczna (test Epicutan), 
26.05.2000. 

Konrad Hornschuch, AG: Opinia dot. dezynfekcji materiałów min. 
„sztucznej skóry” preparatem Descosept AF,  09.08.2005. 

 

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM/ VAH. 

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych ÖGHMP. 

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: PL/DR 005740 

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi 
UE 93/42 EEC.  

Dr Schumacher GmbH 

Am Roggenfeld 3 

D-34323 Malsfeld 

 

 

 
   Pojedyńcze opakowania 

 
Jedn. 

Sprzedaży 

 
Nr katalogowy 

Dozownik zawierający 

120 szt. chusteczek 

 
12 x 1 312012-120S 

Opakowanie uzupełniające 
zawierające 120 szt. 
chusteczek 

 
12 x 1 312001-120S 

 

Nie spożywać. W przypadku kontaktu z oczami spłukać natychmiast 
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Wysoce łatwopalny. 
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie stosować na gorących oraz na 
wrażliwych na alkohol powierzchniach i tworzywach sztucznych ze szkła 
akrylowego. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie palić. 
Trzymać z dala od dzieci.  

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z informacją zawartą     
na etykiecie preparatu. 

 

 

  

 

DANE FIZYKO - CHEMICZNE EKSPERTYZY 

REJESTRACJA 

UWAGI 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

PRODUCENT 


