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SKŁAD
VIRKON jest preparatem wieloskładnikowym, zawiera związki 
powierzchniowo czynne, substancje utleniające, kwasy or-
ganiczne, nieorganiczne układy buforujące, stabilizatory  
i barwnik. Jedną z substancji czynnych jest mononadsiarczan 
potasu.

ZAKRES STOSOWANIA
VIRKON stosowany jest w stężeniu 2% w czasie działania  
10 minut do ogólnej dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji 
i mycia narzędzi lekarskich. Działa bakteriobójczo i wirusobójczo 
(włącznie z HIV i HBV). Stosowany do dezynfekcji ogólnej czystych 
powierzchni działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo 
w czasie 15 minut. Może być stosowany do rozlanych płynów 
ustrojowych i wydalin. VIRKON zgodnie z podanym sposobem 
może być stosowany do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wy-
konanych z gumy, szkła, tworzyw sztucznych i metalu.

WŁAŚCIWOŚCI
VIRKON jest jasnoróżowym proszkiem łatwo rozpuszczalnym 
w wodzie. W stężeniu użytkowym roztwór ma ciemnoróźową 
barwę, charakteryzuje się właściwościami myjącymi, a także pr-
zyjemnym zapachem. Roztwory użytkowe preparatu posiadają 
kwaśny odczyn, dlatego nie należy ich mieszać z detergentami  
i innymi związkami chemicznymi o odczynie zasadowym.

VIRKON prawidłowo stosowany nie powoduje schorzeń  
o podłożu alergicznym (astmy, stanów zapalnych skóry), nie ma 
właściwości mutagennych i rakotwórczych.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU 
ROBOCZEGO

• Odmierzoną ilość preparatu wsypać do naczynia lub 
opryskiwacza napełnionego odpowiednią ilością wody  
i dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia pro-
szku. Zaleca się stosowanie letniej wody (temperatura 
około 30oC). Przygotowany, nieużywany roztwór VIRKO-
NU może być przechowywany 1 dzień. Zmniejszenie in-
tensywności ciemnoróżowej barwy roztworu świadczy  
o utracie skuteczności.

•  Przy sporządzaniu roztworu należy stosować rękawice 
ochronne i ochronę oczu/twarzy. W czasie wykonywania de-
zynfekcji zaleca się używanie rękawic ochronnych.

Przy postępowaniu z proszkiem stosować środki ostrożności po-
dane na etykiecie.

SPOSÓB UŻYCIA
Przy używaniu roztworu VIRKONU do dezynfekcji przez zanur-
zenie należy zwrócić uwagę na ilość dezynfekowanego sprzętu  
i jego zanieczyszczenie materiałem biologicznym. Roztwór na-
leży wymienić, jeżeli ulegnie zmianie intensywność barwy, wy-
stąpi zmętnienie lub osad.

Dezynfekcja powierzchni
Powierzchnie pomieszczeń i sprzętów należy obficie zwilżyć 
2% roztworem VIRKONU przy pomocy czystej ścierki, mopa lub 
opryskiwacza (powierzchnie oczyszczone). Po 10-15 minutach 
powierzchnie należy przemyć wodą stosując czyste, zdezynfeko-
wane (termicznie) ścierki lub mopy.

Dezynfekcja i mycie narzędzi i sprzętu medycznego
Zanieczyszczone przedmioty należy:
• zanurzyć na 10 minut w 2% roztworze VIRKONU
• umyć w tym samym roztworze
• wypłukać w ciepłej wodzie i osuszyć.
Przed użyciem, w zależności od przeznaczenia, narzędzia i sprzęt 
należy wysterylizować lub ponownie zdezynfekować.

UWAGA! Należy ściśle przestrzegać czasu dezynfekcji.

Dezynfekcja rozlanych płynów ustrojowych i wydalin
Założyć rękawice ochronne. Rozlane płyny posypać równomier-
nie VIRKONEM w postaci proszku, pozostawić na czas nie krót-
szy niż 10 minut. Całość zebrać jednorazowym, higroskopijnym 
materiałem (np. serweta, płat ligniny, ręcznik jednorazowego 
użytku), umieścić w pojemniku z materiałem zakaźnym. Następ-
nie powierzchnię zmyć 2% roztworem VIRKONU. Po wykonaniu 
dezynfekcji zdjąć rękawice, umieścić w pojemniku na odpady 
zakaźne. Zachować ostrożność: w czasie posypywania nie na-
leży powodować rozpylania proszku! Chronić skórę, oczy  i drogi 
oddechowe.

W związku z minimalną toksycznością roztworu w stężeniu użyt-
kowym i wysoką skutecznością, VIRKON został dopuszczony pr-
zez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie do dezynfekcji i mycia 
sprzętów oraz narzędzi chirurgicznych w oddziałach położnic-
zych, a także powierzchni i sprzętów, w tym również inkubato-
rów, w oddziałach noworodkowych i wcześniaków.
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