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ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
ПОВЪРХНОСТИ

Дезинфекция на повърхности и
медицински изделия



Lysoformin
Konzentrat

Само за търговска/индустриална употреба.

СЪСТАВ:
100 гр. разтвор съдържат:
2,9 g Polyhexamethylene biguanide · HCI,
9,8 g Didecyldimethylammoniumchloride

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Дезинфекция и почистване
•  На повърхности и инвентар по време на работа, текстил,

като мопове, кърпи за почистване и други
•  При почистване в инфекциозни болнични заведения
•  В хранително-вкусовата промишленост (кухни, плотове и т.н.) 
•  В бани, сауна, перални помещения  
•  Шезлонги

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ/ДОЗИРОВКА:
Lysoformin® spezial е специален течен концентрат, при който,
чрез добавяне на желаното количество вода (стайна температура),
може да се постигне желаният разтвор за работа.
Винаги добавяйте първо вода и след това добавете
Lysoformin® spezial.
Предмети, които имат досег с хранителни продукти, трябва да бъдат
изплакнати с чиста вода след дезинфекция.  

Дезинфекция и почистване на повърхности

Болници (профилактика) и обща практика 0,25 % –  4 h
0,50 % –  1 h
0,75 % – 30 min

Oграничени вируси (включително HIV,
HBV, HCV), съгласно препоръката на RKI 2017

0,50 % – 30 min

Ротавирус 0,50 % –  1 min

Бактерициди – Legionella pneumophil 0,25 % –  5 min

Текстил (мопове, почистващи кърпи и др.)

 0,75 % –  4 h

Lysoform ∙ хгиена със система

Концентрация

Дозировка  
(при 8 литра вода)

0,25% 0,50% 0,75%

Доза саше
(1 саше ≙ 40 ml) 1 саше

Дозираща помпа
(1 нат. ≙ 20 ml или 30 ml)

1 натискане 
20 ml

2 натискания 
по 20 ml

2 нат. по
30 ml/3 нат. 

по 20ml
Lysoform-приставка
дозиране DH91 механична

еднократна настройка до
желаната концентрация 

 
Важно:
Винаги добавяйте първо вода (стайна температура) и чак след
това добавете препарата за дезинфекция.
Количеството вода се пресмята, като от желаното количество
на готов работен разтвор се премахне количеството на
дезинфекциращ разтвор.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Моля, прочете внимателно!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ: 
•  Средствата за дезинфекция да се съхраняват на хладно, но

защитено от замръзване, на добре проветриво и сухо място.
Пазете на недостъпни за деца места.

• 
 
При работа с продукта в неразредено състояние да се носи
подходящо предпазно облекло, предпазни ръкавици и
предпазни очила.

• 

 

Да не се използва след изтичане срока на годност.
• 

 

Срок на годност на неизползван (незамърсен) приготвен
разтвор при правилно съхранение (на хладно и сухо) в чист,
здраво затворен съд: 4 седмици

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  За борба с бактериите (вкл. салмонела), гъбичките, обвити

вируси и ротавируси. 
•  Дезинфектант, щадящ повърхностите и инвентара.
• 

 
Без алдехид, фенол и фосфат; без окислителни съединения.

• 

 

Свежа ненатрапчива миризма.
• 

 

Активно почистващо действие, без допълнителни средства.
• 

 
Биоразградим

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ/УКАЗАНИЯ:
a)  Несъвместимости: 

Смесването с обикновени почистващи препарати може да
намали или ограничи напълно дезинфектиращото действие
на Lysoformin® spezial.

b)  Противодействие в случай на неправилна употреба:  
Ако в случай на неправилна употреба препаратът
Lysoformin® special влезе в контакт с лигавиците (очи, гърло,
стомах и др.) , незабавно потърсете лекар. 
Като спешна мярка при подобни дразнения, се препоръчва
разреждането на препарата. 
При поглъщане пийте много вода, при контакт с други части
от тялото полейте/изплакнете обилно с вода.
Във всеки случай се консултирайте незабавно с лекар!

 

c)  Използвайте Lysoformin® special  безопасно.
Преди употреба винаги четете етикета и информацията за
продукта

 
200 x 4 0 ml-доза саше =  9287 

8 литра в опаковката
 12 x  1 литър - бутилка 9291
  2 x  5 литра - туба  9325
  1 x 20 литра - туба  9320

Допълнителни аксесоари:
Дозираща помпа за 5 литра туба 3135
(1 натискане ≙ 20 ml) 
Дозираща помпа за 5 литра туба 3136
(1 натискане ≙ 30 ml)

Lysoform-приставка за дозиране 9174

* 
 

Период, през който е доказана ефективността на продукта:
дезинфектантът остава непокътнат, след като е приготвен
в съответствие с препоръките на производителя за получаване
на желаната концентрация и когато след това е съхраняван
в определените от производителя срокове,
в защитена опаковка. 

Сертифициран и наличен в следните опаковки:

Опаковка/Разфасовка Каталожен Номер

Lysoform Bulgaria GmbH

ул. Незабравка 11 Б           София, България
+359 2 873 45 61          + 359  897  894  841
www.lysoform.bg, e-mail: office@lysoform.bg

Ако имате въпроси, се свържете с нас.


