
ISORAPID® Spray 
  

Produs dezinfectant rapid pentru suprafeţe cu spectru larg de activitate şi 
conţinut redus de alcool.   
 
● Distruge 101 microorganisme 
● Activ în 60 secunde 
● Conținut scăzut de alcool, sub 50% 
 

ISORAPID® Spray este un produs gata preparat, fără aldehide, pe bază de alcooli 

pentru dezinfecția și curatarea rapidă prin pulverizare și ștergere a dispozitivelor 

medicale neinvazive precum mese de operație, paturi mobile, stative pentru 

perfuzii, scaune utilizate in medicina dentară. Conținutul scăzut de alcool, sub 

50% reduce riscul de alergii sau iritații, in timp ce crește simultan 

compatibilitatea cu materialele. 

 

Domeniul de utilizare: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale 

 
Aria de aplicare: Dezinfecția cu acțiune mecanică (ștergere) și fără acțiune mecanică (prin pulverizare) în 

unități sanitare (spitale, clinici, cabinete medicale), cabinete medicină dentară: ( suprafețe mici ca de ex.: mese 

de laborator, scaune de tratament, suprafeţele ale unitului, piese de mână şi contrunghi, mânere ale aparaturii 

medicale în general, suprafețe ale instrumentarului din oţel, aluminiu, cupru, silicon şi cauciuc, etc). Dezinfecția 

în colectivități și saloane de înfrumusețare, sali de sport și fitness, hoteluri și restaurante, unități militare, 

penitenciare, cabinete coafură, frizerie, industria farmaceutică, mijloace transport terestru, feroviar, aerian 

(aeronave, trenuri, mașini transport inclusiv personane, ambulante, etc.). 

 
 

Utilizare 

Umeziţi complet suprafeţele şi obiectele ce vor fi dezinfectate şi lăsaţi să acţioneze. Respectaţi timpii de 

expunere. Dacă este necesar, ştergeţi suprafeţele şi obiectele cu o lavetă curată de unică folosinţă. Utilizaţi 

numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Testaţi înainte de utilizare pe materiale sensibile, prin aplicarea pe o 

zonă mica, puţin vizibilă. O cantitate de  16-20 ml/m2 este suficientă pentru a umezi suprafeţele netede în condiţii 

normale de temperatură  20-23°C. 

 

 

Spectru de activitate/ Timpi de expunere pentru unități sanitare 

Bactericid 60 secunde 

Bacterii rezistente la antibiotice 60 secunde 

Levuricid 60 secunde 

Levuri rezistente la antibiotice 60 secunde 

Virusuri cu inveliș 15 secunde 

BVDV 15 secunde 

Coronavirus 15 secunde 

Virus Hepatita B  15 secunde 

Virus Hepatitis C  15 secunde 

Virus Herpes simplex  15 secunde 

HIV 15 secunde 

Virus Gripal  A  15 secunde 

Virus Vaccinia  15 secunde 

Virusuri fara inveliș  60 secunde 

Adenovirus 60 secunde 

Norovirus 30 secunde 



 

Spectru de activitate/ Timpi de expunere pentru altele decât unități sanitare 

Bactericid 60 secunde 

Bacterii rezistente la antibiotice 60 secunde 

Tuberculocid 60 secunde 

Mycobactericid 60 secunde 

Levuricid 60 secunde 

Levuri rezistente la antibiotice 60 secunde 

Virusuri cu inveliș 15 secunde 

BVDV 15 secunde 

Coronavirus 15 secunde 

Virus Hepatita B  15 secunde 

Virus Hepatitis C  15 secunde 

Virus Herpes simplex  15 secunde 

HIV 15 secunde 

Virus Gripal  A  15 secunde 

Virus Vaccinia  15 secunde 

Virusuri fara inveliș  60 secunde 

Adenovirus 60 secunde 

Norovirus 30 secunde 

Poliovirus 60 secunde 

 

Conform cu EN 13624, EN 13697, EN 13727,EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615 si instrucțiunile 

RKI/DVV. 

Beneficiile utilizării acestui produs: 

 Distruge 101 microorganisme  

Activ asupra celor mai rezistente virusuri cum ar fi poliovirus şi adenovirus.  

 Activ în 60 secunde 

Pentru dezinfecţia rapidă a suprafeţelor şi obiectelor inclusiv a dispozitivelor medicale neinvazive.  

 Compatibil cu mai mult de 250 materiale inclusiv cu pielea artificială.   

 Produsul este recomandat in special pentru dezinfecţia suprafeţelor sensibile cum ar fi pielea artificială 

sau sticla acrilică.  

 Prezintă un conţinut de alcool într-un procent mai mic de 50%. 

  Produsul este recomandat in special pentru dezinfecţia suprafeţelor sensibile cum ar fi pielea artificială. 

 Nu lasă reziduuri sau pete  

Dezinfectantul nu lasă dâre pe suprafeţe nefiind necesară ştergerea suplimentară a acestora.  

 Miros de fructe 

Fiecare utilizare a dezinfectantului degajă un miros de fructe pentru o improspătare de lungă durată a aerului. 

 Testat în condiţii de murdărie/încărcătură organică ridicată 

Dezinfectantul rămâne eficient chiar şi în prezenţa contaminării cu încărcătură organică ridicată cum 

ar fi sânge sau alte fluide provenite din corp. 

 Disponibil in diferite tipuri de ambalaj.  

Alegeţi o formă de ambalaj care se potriveşte cel mai bine cu necesităţile dumneavoastră.  

 Sticlă cu dop picurător 

Asigură dezinfecţia suprafeţelor fără a fi necesară pulverizarea.  

 Biodegradabil 

Soluţia este biodegradabilă şi nu are un impact negativ asupra ecosistemului.  

 Testat în conformitate cu 18 norme europene  



 

 

Compatibilitate 

Acrilonitril butadien stiren (ABS) Compatibil. 

Aluminiu Compatibil. 

Piele artificială Compatibil. 

Polietilenă de inaltă densitate (HDPE) Compatibil. 

Polietilenă cu densitate scăzută (LDPE) Compatibil. 

Policarbonat (PC) Compatibil. 

Polietilenă tereftalat Compatibil. 

Polimetilmetacrilat (PMMA) / Sticlă acrilică Necompatibil. 

Polipropilenă (PP) Compatibil. 

Polistiren (PS) Compatibil.  

Clorură de polivinil (PVC) Compatibil.  

Polistiren Compatibil.  

Elastomer termoplastic (TPE)                                                   Compatibil. 

Poliuretan termoplastic (TPU) Compatibil.  

   

Pericol  

H226 Lichid şi vapori inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolenţă sau 

ameţeală. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul 

interzis. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P261 Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT 

CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi 

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând 

reglementările în vigoare. 

Compoziție chimică la 100g 
20 g etanol, 28 g 1-propanol , 0.056 g compuşi cuaternari de amoniu 

Proprietăţile fizice  

Stare fizică: soluţie limpede care nu este vâscoasă  

Culoare: Incolor  

Parfum: alcoolic, floral 

Valoare pH: Neutră 

Valabilitate: 48 luni (container nedeschis). Nu se aplică (soluție de lucru in uz). 

 
Mod de amblare 

Flacon 250 ml   

Flacon 1 litru cu capac deschidere rapidă  

Flacon 2 litri 

Canistră 5 litri 

 


