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MELAdes® 600 
Hände-Desinfektion/ 
Dezynfekcja rąk 

Producent 
MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG 
Geneststraße 6 - 10 
D-10829 Berlin

INFORMACJA 
Bezpieczny użytek środków dezynfekcyjnych - przed użytkiem proszę przeczytać informację 
produktu oraz oznakowanie. 

1 Opis produktu 
Gotowy do użytku bezzapachowy środek do dezynfekcji rąk zawierający alkohol. Nie zawiera substancji 
długotrwale aktywnych ani innych dodatków, przez co jest bardzo łagodny dla skóry. Przebadany 
dermatologicznie i polecany do dezynfekcji rąk osobom z wrażliwą skórą i skłonnością do alergii. 

2 Zastosowanie 
Proszę wetrzeć MELAdes 600 w suche dłonie i utrzymywać wilgoć przez 30 sekund. 
W przypadku dezynfekcji dłoni i przedramion proszę wcierać MELAdes 600 w skórę i utrzymywać wilgoć przez 
1,5 minuty. 

3 Spektrum działania 
MELAdes 600 działa: 
• Bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
• Prątkobójczo
• Bójczo wobec grzybów drożdżopodobnych
• Ograniczono wirusobójczo, skutecznie przeciwko norowirusom (MNV według EN 14476)

4 Skuteczność i czas działania 
Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500): 3 ml nierozcieńczony - 30 s 
Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791): 3x 5 ml nierozcieńczony - 1,5 min 
wirusobójczy z ogranicczeniami według wytycznych RKI (włącznie 
HCV / HIV / HBV): 

konc. 15 s 

Norowirusy (MNV według EN 14476): 1 min 

INFORMACJA 
Podane czasy to minimalne czasy ekspozycji. W zależności od dodatkowych przeszkód (np. 
wilgotna skóra, zanieczyszczenia skóry, ryzyko zabiegu), ekspozycja powinna być przedłużona. 
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5 Ekspertyzy 
Nasze produkty zostały w pełnym zakresie poddane ekspertyzom. Na życzenie możemy przedstawić uzyskane 
przez nas ekspertyzy. 

6 Skład chemiczny 
100 g MELAdes 600 zawiera: 
63,1 g 2-Propanol 

7 Opakowania 
Wielkość 

opakowania 
Jednostka opakowaniowa Nr art. 

500 ml Butelka z dozownikiem 6× 500 ml 11601 
1000 ml Butelka z dozownikiem 6× 1000 ml 11602 

5 l 2× 5 l Zbiornik 11603 

8 Dozowniki 
Dozownik ścienny 500 ml (nr art. 11900) 
Dozownik ścienny 1000 ml (nr art. 11901) 
Pompka dozująca do zbiornika 5 l (nr art. 11904) 
Kurek do zbiornika (nr art. 11903) 
Klucz do zbiornika (nr art. 11906) 

9 Rejestracja 
MELAdes 600 znajduje się na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych VAH. 
MELAdes 600 jest zgodny z wymogami dyrektywy w sprawie produktów biobójczych UE, Reg BAuA nr 
N-50726.

10 Informacje dodatkowe 
Uwaga 
Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia I innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonych przedsiębiorstw 
zbierania lub usuwania odpadów. 

11 Klauzula dotycząca odpowiedzialności 
Powyższe informacje są prawdziwe, sporządzone według najlepszej wiedzy, aktualne, dokładne i kompletne, 
wykonane na podstawie informacji dostępnych dla nas w momencie przygotowywania tej karty. Jest jednak 
odpowiedzialnością użytkownika, aby podczas stosowania zwrócić uwagę i odpowiednio ocenić 
bezpieczeństwo, toksyczność oraz skuteczność ww. produktu. Ponieważ rzeczywiste wykorzystanie przez 
innych jest poza naszą kontrolą, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki użytkowania, 
bezpieczeństwa i toksyczności tego produktu. Nie przejmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
spowodowane użyciem wyrobu przez innych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być 
interpretowane jako całkowicie wyczerpujące, ponieważ dodatkowe informacje mogą być niezbędne lub 
pożądane w szczególnych warunkach, okolicznościach lub obowiązujących przepisach prawa lub regulacji. 
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