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Medicinski pripomoček 
Nevtralno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola. 

 
 

 
PODROČJE DELOVANJA: 
Clinik Des Al je pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov in 
medicinskega inventarja (škarij, stetoskopov, oralnih termometrov, bolnišničnih pozivnikov, bolniških postelj, 
miz za prevoz in pregled, ...) ter ostalih površin v bolnišničnem in ambulantnem okolju (delovnih površin, zidov 
v medicinskih ustanovah in čakalnicah za bolnike, sanitarnih površin, ...) ter povsod, kjer je povečano tveganje 
okužb.  
 
NAČIN UPORABE 
Clinik Des Al se uporablja kot koncentrat za pršenje in potapljanje. Z razpršilko nanesite sredstvo z razdalje okoli 
30 cm in pustite učinkovati. Površina bo po kratkem času suha in je ni potrebno dodatno izpirati. Priporočljivo 
doziranje je 40 do 50 ml/m2. Pri postopku s potapljanjem material potopite v dezinfekcijsko sredstvo in pustite 
učinkovati. Po končanem postopku dezinfekcijsko sredstvo zavržite. Najboljši dezinfekcijski učinek dosežete na 
predhodno dobro očiščenih površinah. Zagotovite, da bo površina popolnoma omočena. 
Po sledečem protokolu deluje tudi čistilno: 
- Površino napršimo, da je popolnoma omočena, počakamo 1 minuto da se umazanija omoči in nato 
zbrišemo s čisto krpo. V primeru velikega onesnaženja postopek ponovimo. 
- Na čisto površino za dezinfekcijo uporabimo gornji postopek. 
 
Razkužilo: 100g Clinik Des Al vsebuje 65g Etanola in 4g Propan-2-ol. 
 
VARNOSTNI NAPOTKI  
Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Clinik Des Al ni 
primeren za uporabo na površinah in materialih, občutljivih na alkohol. Priporočljiva je uporaba zaščitnih 
rokavic. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Ne razprševati po električnih napravah. 
 
OPOZORILA 
Nevarno. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od 
vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati 
prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak 
in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 
Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.  
 
ROK UPORABE 
3 leta od datuma proizvodnje odtisnjenega na embalaži. Datum proizvodnje in številka serije sta odtisnjena na 
embalaži. 
 
PROIZVAJA 
KIMI d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija; tel: +386 1 5300 550; fax: +386 1 5300 581; e-mail: info@kimi.si; 
www.kimi.si 
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Učinkovitost: 
 

UČINKOVITOST Čas delovanja 

BAKTERICIDNO DELOVANJE 

SIST EN 1040:2006 (vključno MRSA) 
SIST EN 13727:2004 

30 sekund 

MIKOBAKTERICIDNO DELOVANJE 

SIST EN 14348:2005 Mycobacterium terrae (TBC) 30 sekund 

VIRUCIDNO DELOVANJE 

SIST EN 14476:2013+A1:2015 Norovirus 15 sekund 

SIST EN 14476:2013+A1:2015 Adenovirus* 60 sekund 

Smernici DVV/RKI   
Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, HIV virus, H5N1, H1N1 

30 sekund 

Virus vakcinije 15 sekund 

FUNGICIDNO DELOVANJE 

SIST EN 1275:2006 
SIST EN 1650:2013 
SIST EN 13624:2004 
Candida albicans 

30 sekund 

SIST EN 13697:2015 
Candida albicans 

60 sekund 

SIST EN 1275:2006 
SIST EN 13697:2015 
SIST EN 13624:2004 
Aspergillus niger 

5 minut 

      * umazani pogoji 
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KOMPATIBILNOST MATERIALOV Z DEZINFEKCIJSKIM SREDSTVOM 
CLINIK DES AL 

 
1 = Odlična. Ni učinkov. 
2 = Dobra. Pri daljših izpostavitvah vidni manjši učinki. Kvalitete in uporabnosti materiala ne zmanjša, lahko 

povzroči rahlo razbarvanje. 
3 = Vprašljiva. Pri daljših izpostavitvah vidni učinki. Lahko povzroči mehčanje, zmanjšano trdnost in 

napihovanje materiala. Izgled lahko postane estetsko vprašljiv. Preveriti pri proizvajalcu naprave/površine. 
Po nanosu je priporočljivo površino obrisati.  

4 = Nezadostna. Uporaba z materiali odsvetovana. Lahko povzroči hujše estetske in funkcionalne poškodbe 
površin.  

 

MATERIAL OCENA KOMPATIBILNOSTI 

ABS plastika 2 

Aluminij 1 

EPDM 1 

Keramika 1 

Lateks 1 

LDPE 1 

Neopren 2 

Nerjaveče jeklo 304 2 

Nerjaveče jeklo 316 1 

Nitril 1 

PEEK 1 

PVC 3 

Silikon 1 

Teflon – PTFE 1 

Titanovo jeklo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so 
izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna 
služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih. 
Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je 
možno le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za 
njegove namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca. 

 


