
ANIOSPRAY 
QUICK

Preparat do szybkiej  
dezynfekcji wyrobów 
medycznych oraz 
małych i trudno
dostępnych powierzchni 
odpornych na działanie 
alkoholi w placówkach 
służby zdrowia.

•	 preparat	na	bazie	alkoholu

•	 szerokie	spektrum	biobójcze

•	 krótki	czas	działania

•	 aktywny	wobec	wirusów		
w	30	sekund

•	 wygodna	i	szybka	forma	aplikacji	
preparatu

•	 przyjemny	świeży	zapach

Preparat gotowy do użycia

Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0120



ANIOSPRAY QUICK
Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych 
i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi 
w placówkach służby zdrowia.

PODSTAWOWE CECHY
•	 produkt gotowy do użycia 

•	 kompozycja na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych

•	 szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy

•	 aktywny wobec wirusów w 30 sekund: HIV, HBV, HCV, Adenowirus,  Herpes wirus, SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, H1N1

•	 aktywny również wobec Tbc i MRSA

•	 preparat może być bezpiecznie stosowany w obecności pacjentów

•	 zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholu

•	 kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami

•	 możliwość dezynfekcji powierzchni kontaktujacych się z żywnością

•	 wygodna i szybka forma aplikacji preparatu

•	 możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie jak i przy użyciu ściereczki

•	 preparat po aplikacji nie tworzy tłustego nalotu

•	 po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów

•	 posiada przyjemny świeży zapach

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA 
•	 30 sekund: bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, 

Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1)

•	 5 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, 
Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus, A H1N1)

OPAKOWANIA 
•	 Aniospray Quick: butelka – 1 litr

•	 Aniospray Quick: butelka - 1 litr ze spryskiwaczem

•	 Aniospray Quick: kanister – 5 litrów

•	 Wyposażenie dodatkowe: końcówka spryskująca, jednorazowe chusteczki włókninowe

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR 
PRODUCENT: Laboratoires Anios, Francja 

DYSTRYBUTOR W POLSCE:	Medilab	Sp.	z o.o.	•	ul. Niedźwiedzia	60	•	15-531	Białystok	•	tel.:	85	747	93	00	•	fax:	85	747	93	12	•	www. medilab.pl

SPOSÓB UŻYCIA 
•	 Preparat do użytku profesjonalnego. 

•	 Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.

•	 Stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.

•	 Nanosić na dezynfekowane powierzchnie i przedmioty bezpośrednio z butelki przy użyciu końcówki spryskującej lub 
spryskanej ściereczki (zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab).

SKŁAD 
Etanol 55%, IV rzędowe związki amonowe (propionian)
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1. Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą 
chusteczki.

2. Nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać min. 30 sekund.

3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć dokładnie wodą zdatną do picia.


