
Desinfektol P on etanolipohjainen tehokas desinfektio-
aine  lääketieteellisten instrumenttien ja välineiden, kuten 
stetoskooppien, verenpainemittareiden sekä veri- ja 
eritetahrapohjien desinfektioon. Desinfektol P soveltuu 
myös ihon desinfektioon ennen injektiota, näytteenottoa 
tai muuta invasiivista toimenpidettä. 

Desinfektol P on mikrobisidisesti tehokas ja desinfektioajaltaan nopea. 
Pinta-aktiivisen ainesosan ansiosta tuote kestää orgaanista rasitusta 
ja tunkeutuu lian läpi, joten esipuhdistusta ei tarvita. Tuotteen pH on 
neutraali ja sen kaikki ainesosat ovat biologisesti hajoavia. Tuote ei 
sisällä hajusteita, väriaineita eikä klooriyhdisteitä. 

Desinfektol P sopii sellaisenaan kaikkien alkoholia kestävien – myös 
useimpien muovimateriaalien –  puhdistukseen ja desinfektioon 
kaikkialla terveydenhuollossa, hammashuollossa, pitkäaikaislaitoksissa 
ja laboratorioissa.  

Mikrobisidinen teho

Desinfektol P:n bakteeri- ja sieniteho on testattu vaikeimmissa tällä 
hetkellä olemassa olevissa testiolosuhteissa siis orgaanisen lian 
läsnäollessa lasialustalle kiinnitetyille mikrobeille. Desinfektol P  on 
läpäissyt euronormien mukaiset pintadesinfektiotestit sekä baktee-
reille että sienille EN 13697, instrumenttidesinfektiotestin EN 13727 ja 
EN 14561 sekä ihodesinfektiotestin EN 12791 (välitön teho). 

Desinfektol P tehoaa norovirukseen 15 sekunnissa (EN 14476).

 
Käyttöohje

Desinfektol P sopii instrumenttien ja välineiden kemialliseen desinfek-
tioon. Upotusdesinfektioaika 5 min. Veri- ja eritetahrapohjat käsitellään 
Desinfektol P:llä tai Desinfektol P:hen kostutetulla liinalla. Esipesua ja 
jälkihuuhtelua ei tarvita. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika.  

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

13240125  100 ml keinukorkkipullo  ME 16 kpl             6414504596213
13240123  500 ml pumppupullo  ME 10 kpl             6414504251037
13240124  500 ml muovipullo  ME 12 kpl             6414500006891
13240132  5 l kanisteri   ME 4 kpl               6414504139762

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Huoneenlämmössä 5 vuotta, myös avattuna. Helposti syttyvä neste. 
Eristettävä sytytyslähteistä.

Pakkaus ja ympäristö 

Pakkaukset ovat kestävää PE-HD -muovia, joka on ympäristöystävälli-
nen, kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Pakkausten ja desinfek-
tioaineen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.  Etanoli on helposti 
biohajoava aine.  

Koostumus

etanoli 76,9 t-%/70 p-% 
Desinfioivina tehoaineina lisäksi:   
alkyylidimetyylibentsyyliammoniumkloridi  
aqua ad 100 %  
pH n. 7,0 

DESINFEKTOL ® P
Etanolipohjainen monikäyttödesinfektioaine

EN 12791 (välitön teho) • EN 13697 • EN 14561 • EN 13727

Berner Pro 
Sahaajankatu 24, 00880 Helsinki, puh. 0206 90 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro

20131018


