
dialoxTM HP

dialoxTM	HP	je  unikátní  a vysoce účinný
dezinfekční/čistící a dekalcifikační  prostředek. 
Patentované složení s aktivním kyslíkem 	je 
vhodné pro všechny typy hemodialyzačních 	
přístrojů a vodou ošetřovaných jednotek. 

Produktová informace 

Benefity:
	úplné  mikrobiologické spektrum - ABCTMV
	dezinfekce,	čištění a dekalcifikace v jednom kroku
 přímé použití 
 krátký kontaktní čas 
	detekovatelné konjuktivitou 	
	není klasifikován jako nebezpečný pro živ.prostředí 	

Aplikační oblasti 
detinfekce/ čištění a odstranění vodného kamene 
v hydraulicky	cirkulujících	dialyzačních 	generátorech a	vodou	
ošetřovaných systémech v dialyzačních  centrech.

Applikační typy 
•	kompatibilní s dialyzačními generátory 	
•	kompatibilní s vodou ošetřovanými zařízeními 
•	prevence tvorby biofilmů na površích hydraulických 		 
  okruhů 

Instrukce pro použití 
dialoxTM	HP	může být použit jako jediný 	hygienický 	produkt		
v dialyzačních zařízeních 	v chemických programech.
dialoxTM	HP	určen k přímému použití (proporčně 	automaticky	
ředěný dialyzačními stroji	-	dle doporučení výrobců 
	dialyzačních zařízení .
Vytvořeno pro simultánní čištění, dezinfekci a dekalcifikaci
dialyzačních zařízení 
Oplachový proces se kontroluje testovacími proužky.
Postupujte dle instrukcí k použití 	uvedených na balení
Reziduální kontrolu provádějte dle operačního manuálu 
dialyzační jednotky. 

Materiálová kompatibilita 	
•	dialoxTM	HP	má excelentní materiálovou kompatibilitu	 
•	dialoxTM		HP	byl testován déle než jeden rok v klinické praxi 		
	 na Fresenius	a	Gambro	dialyzačních jednotkách. 	

Interakce 
Nemíchejte dialoxTM	HP	s jinými produkty, především s aldehydo-	
vými produkty nebo halogenovými deriváty (např. chlornan sodný 
a jiné )

Microbiologická účinnost 
dialoxTM	HP	je účinný ve své pracovní koncentraci proti:

Bacterie EN	1040,	EN	13727 5	min

Mykobakterie   EN	14348                                                10 min

Fungi EN	1275,	EN	13624  10 min

Spóry EN	14347                                            10 min

Viry                                                        EN	14476                                                10 min

Produktové data 
Složení : 
dialoxTM	HP	obsahuje peroxid vodíku, 	, kys.octovou, kyselinu	
peroctovou ,	minerální kyseliny ,	excipiciencia,	osmotickou vodu. 
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Chemicko - fyziální údaje 
•	 bezbarvá kapalina lehce pěnící 	 
•	  lehce charakteristický octový odér 	
•	  stabilita:	2	roky	(v originálním balení a za doporučených	 
	 skladovacích podmínek 	5	°C	–	30	°C) 
•	  hustota:	1,04	g	/	cm3	 
•	 bod zamražení:-10	°C

Značení dle direktiv EU 
Xi: dráždivý 
R37/38:	 dráždí dýchací systém 	a pokožku
R41:	 riziko vážného poškození očí 	
S26:	 v případě zanešení do očí ihned vypláchněte
	 velkým množstvím vody a konsultuje lékaře
S39: používejte ochranu očí/obličeje 
Před použitím se seznamte s bezpečnostním listem.

Další informace 
•	 dialoxTM	HP	není klasifikován jako nebezpečný	při požití	(OECD	401) 
•	 dialoxTM	HP	je podmíněně 	dráždivý pro pokožku	(OECD	404) 
•	 dialoxTM	HP	je dráždivý pro oči(OECD	405)

Expediční balení 
dialoxTM	HP	

Produkt                               balení           skup.balení     kód zboží
dialoxTM HP 5	Ltr 2	x	5	Ltr 104	142

Klíč ke kanystru  1 ks 1 ks                     135810

Environmentální	informace 
Schülke	vyrábí produkty ekonomicky a technologicky bezpečným 	
způsobem pro životní prostředí při zachování vysoké kvality výrob-
ních standardů.	
Je držitelem 	DIN	EN	ISO	9001	(Reg.	No.	4567	QM)	a	DIN	EN	13485	
certifikace(Reg.No.	4567	MP23)	a má validovaný 		environmentální	
management-	systém v souladu s 		Eco	Audit	Regulation	
(Reg.	No.	DE-150	00003)	and	ISO14001	(Reg.	No.	4567	UM).

Ekologické	informace
Roztok je rychle biodegradabilní.	Použitý roztok je možné vylít	
do odpadového systému. 
Naše doporučení pro použití vycházejí ze současných znalostí 	
a v dobré víře.	Nicméně nemohou být garancí kvality pokud
se produkt  použije jinak než doporučeným způsobem.

Schülke &Mayr	Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone (+43) 1- 523 25 01-0
Fax (+43) 1- 523 25 01-60
office@schuelke-mayr.at

Schülke &Mayr	GmbH                Distributor pro ČR:
22840 Norderstedt, Germany
Phone (+49) 40 - 521 00-0
Fax (+49) 40 - 521 00-318
www.schuelke.com
mail@schuelke-mayr.com

REG.-NR. D-150-00003

Schülke & Mayr GmbH is certified accor-
ding to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No.	004567- 
MP23) and has a validated environmental 
system in accordance with the Eco Audit 
Regulation (Reg.-No.	DE-150-00003).
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