
Czas działania 10 MINUT

 ZAKRES DZIAŁANIA

 - bakteriobójczy   
 - prątkobójczy   
 - grzybobójczy   
 - wirusobójczy

 BEZPIECZNY

 NIEKOROZYJNY

 BIODEGRADOWALNY

 - sporobójczy

PeraVir N
Preparat o działaniu sporobójczym do dezynfekcji 
i mycia wyrobów medycznych oraz powierzchni

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH 

500 g, 1 kg

 ZAKRES DZIAŁANIA



Niekorozyjny środek o działaniu sporobójczym do 
dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz 
powierzchni w czasie 10 minut

PeraVir N jest środkiem utleniającym, ulegającym biode-
gradacji, rozpuszczalnym w wodzie, o słabo zasadowym 
pH, do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz po-
wierzchni objętych Dyrektywą 93/42/EEC z późniejszymi 
zmianami i uzupełnieniami.

PeraVir N zaleca się stosować przede wszystkim w:

•  szpitalach zakaźnych, w tym szpitalach gruźlicy i chorób 
płuc

• oddziałach septycznych

• blokach operacyjnych

• oddziałach transplantologii

•  oddziałach rehabilitacji

•  wszystkich pomieszczeniach i miejscach, gdzie wyma-
gana jest eliminacja, z powierzchni zanieczyszczonych 
substancjami organicznymi, wirusów, grzybów, bakterii 
z prątkami gruźlicy włącznie oraz spor.

PeraVir N jest rozpuszczalny w letniej wodzie wodociągo-
wej. Ulega chemicznej reakcji prowadzącej do powstania 
anionów utleniających, które w czasie 10 minut zapewnia-
ją działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, 
wirusobójcze i sporobójcze. Organiczne komponenty sta-
bilizujące w PeraVir N zwiększają trwałość roztworu. Może 
być on użyty do 30 godzin od przygotowania. Substancje 
powierzchniowo czynne umożliwiają kontakt z każdą fos-
folipidową membraną i ułatwiają przenikanie substancji 
czynnej w strukturę komórek oraz zniszczenie wszystkich 
rodzajów drobnoustrojów, również w obecności zanie-
czyszczeń organicznych (krew, ropa, mocz, kał).

SKŁAD PREPARATU (w 100 g proszku)
Nadwęglan sodu > 40 g, TAED > 25 g.
Kwas organiczny, substancje powierzchniowo czynne,
inhibitory korozji, stabilizatory (do 100 g).

ZASTOSOWANIE
Zaleca się stosować roztwór 1% w czasie 10 minut. W 
przypadku obecności grzybów pleśniowych należy użyć 
roztworu 2% w czasie 10 minut.

Uwaga: Nie stosować do dezynfekcji powierzchni wykona-
nych z miedzi i mosiądzu.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU ROBOCZEGO:
-  przygotować odpowiednią ilość letniej wody (można użyć 

wody z kranu),

-  odpowiednią ilość proszku PeraVir N wsypać do naczynia 
z wodą i dokładnie mieszać do dna przez ok. 2-3 minuty.

CZAS TRWAŁOŚCI ROZTWORU
Roztwory można zastosować do 30 godzin od przygoto-
wania.

PeraVir N SPOSÓB UŻYCIA
Wyroby medyczne o małych rozmiarach zanurzyć w roz-
tworze na 10 minut, umyć w tym samym  roztworze, a na-
stępnie wypłukać w wodzie i wysuszyć.

We wszystkich innych przypadkach zmyć powierzchnie 
roztworem, a po 10 minutach spłukać wodą.

DZIAŁANIE BIOBÓJCZE
PeraVir N został przebadany  zgodnie z obowiązującymi 
Normami Europejskimi w warunkach brudnych.

Uzyskane wyniki przedstawiono w poniższej tabeli:

BIODEGRADOWALNY
PeraVir N jest całkowicie biodegradowalny i nie wymaga 
żadnych specjalnych sposobów unieszkodliwiania. Roz-
twór preparatu może być wylany bezpośrednio do kana-
lizacji.

CERTYFIKATY
PeraVir N jest zarejestrowany jako Wyrób Me-
dyczny zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC i posiada 
Certyfikat CE wydany przez Istituto Superiore di 
Sanitá (Włoski Wyższy Instytut Zdrowia).

WYTWÓRCA:
STERIL-4 S.r.l. 
Collina del Mare, 50 - 98047 SAPONARA – ITALY 
Tel. +39 090.332818 Fax +39 090.3352113 
www.steril-4.it
e-mail:export@steril-4.it

DYSTRYBUTOR:
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
Tel./Fax (22) 633 95 59
www.naturan.com.pl 
e-mail: info@naturan.com.pl

Opakowania: 500g, 1 kg
Miarka znajduje się wewnątrz opakowania

Zakres działania Norma
EN Organizm

Czas 
kontaktu
(minuty)

Stężenie
(%)

Bakteriobójczy

13727

Staphylococcus 
aureus
Pseudomonas 
aeruginosa
Enterococcus 
hirae

10

10

10

0,25

0,25

0,25

14561

Staphylococcus 
aureus
Pseudomonas 
aeruginosa
Enterococcus 
hirae

10

10

10

0,25

1,00

0,25

Grzybobójczy
13624 Candida albicans

Aspergillus niger
10
10

0,25
2,00

14562 Candida albicans
Aspergillus niger

10
10

0,25
2,00

Prątkobójczy

14348

Mycobacterium 
terrae
Mycobacterium 
avium

10

10

1,00

1,00

14563

Mycobacterium 
terrae
Mycobacterium 
avium

10

10

1,00

1,00

Wirusobójczy 14476 Wirus polio
Adenowirus

10
10

1,00
1,00

Sporobójczy 13704 Bacillus subtilis 10 1,00


