
 

 
 

 

Detro®SAN SFC 
Bezalkoholowy koncentrat do mycia i dezynfekcji 

powierzchni małych i dużych 
 

Obszar zastosowania: 

o MEDICAL 

o PROFESSIONAL 

 

✓ Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni, w tym wrażliwych 

  pH 9 – 11  
 

Zastosowanie 

Koncentrat Detrosan SFC służy do przygotowania roztworu roboczego do mycia i dezynfekcji 

powierzchni wyrobów medycznych: stoły operacyjne, unity stomatologiczne, inkubatory, łóżka 

pacjenta, kozetki, stoliki, drzwi, klamki, urządzenia medyczne, lampy zabiegowe, meble medyczne, 

sprzęt rehabilitacyjny i sportowy oraz inne wodoodporne wyroby medyczne, we wszelkich obszarach 

medycznych, w tym krytycznych: sale operacyjne, sale intensywnej terapii, laboratoria, podłogi itp.  

 

Możliwość stosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością. 

 

Skład 

Chlorek alkilo(C12-16)-dimetylobenzyloamonowy, chlorek didecylodimetyloamonowy, N-(3- 

aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina. 

 

Kompatybilność materiałowa Detrosan SFC  

✓ szkło 

✓ powierzchnia drewniana 

✓ ceramika 

✓ plastik 

✓ plexiglas 

✓ silikon 

✓ materiał nierdzewny 

✓ stal kwasoodporna 

 
Zalety produktu 
 

Wydajny koncentrat 

Bezalkoholowy 

Bez szkodliwych aldehydów i fenoli 

Aktywność już w 15 minut 

Wysoka kompatybilność 

Bezpieczny dla powierzchni delikatnych  

Niskie stężenie użytkowe 
         Przyjemny, cytrynowy zapach 

 

 

 

 



 

Skuteczność mikrobiologiczna 

 

Mikroorganizm Norma Stężenie Czas działania 

Bakterie (Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococus aureus, 
Enterococcus hirae) 

EN 13727 0,5 % 15 minut 

Grzyby (Candida albicans, 
Aspergillus niger) 

EN 13624 0,5 % 15  minut 

Prątki (Mycobacterium terrae, 
Mycobacterium avium) 

EN 14348 0,5 % 15 minut 

Wirusy (Noro, Adeno, Polio) EN 14476 0,5 % 15 minut 

 

Sposób użycia 

Przygotować roztwór roboczy o żądanym stężeniu przez rozcieńczenie koncentratu w wodzie 

wodociągowej. Zgodnie z tabelą w wymaganym czasie działania i stężeniu. Preparat nie wymaga 

spłukiwania. 

 

5 ml koncentratu posłuży do przygotowania 1 l roztworu. Z 2 l koncentratu można przygotować 400 

litrów gotowego bezalkoholowego płynu przeznaczonego do profesjonalnej dezynfekcji 

powierzchni. 

1 opakowanie produktu (5 l koncentratu) służy do przygotowania 1000 l roztworu roboczego.   

 

Okres ważności i przechowywanie 

Termin ważności wynosi 2 lata od daty produkcji.  

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte z dala od źródła ciepła i bezpośredniego działania 

światła słonecznego, w temperaturze pomiędzy 0-25 °C. 

 

Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez dział R&D firmy Detrox oraz zgodnie 

z deklaracją producenta, prawidłowo przygotowany roztwór Detrosan SFC, po zalaniu suchych 

chust Tutto Dry Wipes zachowuje swoją aktywność mikrobiologiczną i warunki działania przez okres 

28 dni, pod warunkiem przechowywania zalanych chust w pozycji pionowej, w szczelnie zamkniętym 

wiaderku, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze 5-35°C. 

Ostrzeżenia 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ STOSOWANIA I KARTĄ CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU. 

Opakowania 

5 l kanister 

 
PRODUCENT: Detro HealthCare Kimya Sanayi A.S.,  Eseynurt/Istanbul Turcja 

 
WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIa, CE 2195 
 
Nazwa produktu KOD EAN KOD CN 

DETRO SAN SFC 5L bezalkoholowy koncentrat do 

mycia i dezynfekcji dużych pow., urządzeń 

medycznych, mebli, sprzętu i powierzchni 

delikatnych. 

 

8680097103062 

 

3808-94-90 
 

 

Importer Produktów Medycznych: 

 

Tuttomed Farmacja Sp. z o.o., NIP 5842730948 

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 62-002 Suchy Las 

 

 


