
СКАЙ МЕДІКА 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
 

Україна, 03058, м. Київ,  
вул. Миколи Голего, 5, офіс 121-А                                 
тел: +38 (044) 351-11-12, 351-11-17 
e-mail: info@sky-medica.com 
www.sky-medica.com 

 

    

    

 

Дезінфікуючий засіб «ДЕТРО АКТИВ»/«DETRO ACTIV» 
Універсальний дезінфікуючий засіб з миючим ефектом 

 
Активований  розчин  надоцтової  кислоти  для  очищення,  поєднаного  з  
дезінфекцією, а також для ДВР та стерилізації  інструментів медичного призначення та 
ендоскопів. 
 
Опис:  засіб  є  гранульованим  порошком  білого  кольору, з включеннями  
жовтого кольору, добре розчинний у воді. 
 
Склад: 50% перкарбонату натрію, 25% тетраацетілетілендіаміна (ТАЕД), ферменти 
(протеаза, амілаза, ліпаза, целюлаза), неіоногенні ПАР, антикорозійні  
домішки, технологічні компоненти. 
 
Активність: має антимікробну активність відносно грамнегативних і грампозитивних 
бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу - тестували на Mycobacterium terrae; 
збудників особливо небезпечних інфекцій - чуми, холери, туляремії, спор сибірської 
виразки), вірусів (Коксакі, ЕСНО, поліомієліту, ентеральних і парентеральних гепатитів,  

ротавірусів, норовірусів, ентеровірусів, ВІЛ, збудників ГРВІ, герпесу, цитомегалії, грипу в т.ч. H5NI, HINI, «атипової» пневмонії, 
парагрипу, аденовірусів, Ебола і ін.), грибів роду Кандида, дерматофітів, плеснових грибів, а також має спороцидну активність. 
 
Властивості: має миючу і дезодоруючу дію;  повністю нейтралізує неприємні запахи (в т.ч. запах сечі, гнильні запахи, запах цвілі, 
сторонні запахи в приміщеннях з лежачими хворими).  Розчини засобу не псують вироби медичного призначення з різних, в тому числі 
термолабільних матеріалів (включаючи полікарбонат, поліетилен, поліпропілен, поліаміди, полівінілхлорид, полістирол та ін.), крім 
виготовлених з корозійно-нестійких сталей.  Засіб не знебарвлює тканини, не фіксує органічні забруднення, не викликає корозії металів.  
Ефективне очищення органічних забруднень, в тому числі фіксованих, завдяки наявності ферментів. 
 

ДВР  Очистка та дезінфекція 

 

 

 

Використання: 
Попередньо очищені інструменти занурюють у розчин «Детро 
Актив» приготовлений у концентрації 2%.  
Час експозиції ДВР – 5 хв. 

 Використання: 
Забруднені інструменти занурюють у розчин «Детро Актив» 
приготовлений у концентрації 1%.  
Час експозиції – 20 хв. 

 
Призначення: засіб «ДЕТРО АКТИВ» / «DETRO ACTIV» призначений для: 
 - Очищення і дезінфекції поверхонь, апаратури і обладнання;  знезараження повітря, систем вентиляції і кондиціювання;  обробки 
об'єктів уражених цвіллю;  знезараження та прання білизни; 
 - Знезараження медичних відходів (класу Б і В), дезінфекції біологічних виділень; 
 - Дезінфекції, суміщеної з передстерилізаційним або остаточним очищенням, виробів медичного призначення (включаючи хірургічні і 
стоматологічні інструменти, в тому числі обертові, жорсткі і гнучкі ендоскопи, інструменти до ендоскопів) ручним і механізованим 
способами; 
 - ДВУ жорстких і гнучких ендоскопів ручним і механізованим способом, в тому числі в мийно-дезінфікуючій машині «DETRO Wash»; 
 - Стерилізації виробів медичного призначення (включаючи хірургічні і стоматологічні інструменти, в тому числі обертові, жорсткі і гнучкі 
ендоскопи, інструменти до ендоскопів) ручним і механізованим способом. 
 

Термін придатності:  
- у закритій упаковці: 2 роки;   
- робочий розчин: 36 годин.  
 

Упаковка: відро ємністю 2,5 кг. 
 

Виробник: «Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.»,  
Стамбул, Туреччина 
тел.:+90(212) 659 77 62,  
info@detrox.com.tr,  
www.detrox.com.tr 

Уповноважений представник в Україні:  
ТОВ «СКАЙ МЕДІКА»-  
03110, м. Київ, вул. О.Пироговського 19, корп. 1, кв. 30 
Тел.: (044) 351-11-12, (044) 351-11-17, 
Е-mail: info@sky-medica.com, www.sky-medica.com 
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