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MELAdes® 700 
Flächen-Schnelldesinfektion/ 
Środek do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni 

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 
MELAdes 700 to gotowy do użycia, bezaldehydowy środek do dezynfekcji powierzchni o szybkim działaniu, na 
bazie etanolu. MELAdes 700 ma przyjemny, świeży zapachoraz wyjątkowe właściwości czyszczące. Ze 
względu na brak zawartości aldehydu powstawanie przebarwień po użyciu MELAdes 700 jest niemalże 
niemożliwe. Szeroki zakres działania wirusobójczego – skuteczny również przeciwko norowirusom. 
MELAdes 700 jako środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie 
potrzebna jest szybka dezynfekcja:  

• Kliniki lekarskie lub stomatologiczne (np. fotele stomatologiczne lub łóżka)
• Gabinety okulistyczne i optyczne w celu zapobiegania infekcjom wirusowym
• Szybka dezynfekcja sprzętu chirurgicznego i stołów chirurgicznych między operacjami
MELAdes 700 spełnia wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie unikania 
czynników uczulających w placówkach medycznych wg TRGS 525/406. 

2 Zakres zastosowania 
Według Ustawy o wyrobach medycznych: Do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia nieinwazyjnych wyrobów 
medycznych odpornych na działanie alkoholu.  
Zgodnie z Rozporządzeniem o produktach biobójczych (BPR): Do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia wyrobów 
medycznych odpornych na działanie alkoholu, jak również wszystkich rodzajów powierzchni. 

3 Zastosowanie 
Rozprowadzić nierozcieńczony roztwór równomiernie na powierzchniach odpornych na działanie alkoholu i 
pozostawić go na wymagany czas działania. MELAdes 700 można stosować zarówno jako środek do 
przecierania, jak i spray. 
Dezynfekcja powierzchni poprzez przecieranie (zalecany rodzaj zastosowania): Nanieść wystarczającą ilość 
MELAdes 700, spryskując środkiem jednorazową chusteczkę, i wytrzeć nią powierzchnie. Powierzchnie w 
trakcie działania środka muszą być w całości zwilżone. Korzystanie ze sprayu jest dopuszczalne tylko na 
powierzchniach trudno dostępnych. 
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4 Spektrum działania 
MELAdes 700 działa: 
• Bakteriobójczo włącznie z MRSA, bójczo wobec grzybów drożdżopodobnych według VAH / EN 16615
• Gruźlicobójczo
• Inaktywacja wirusów otoczkowych, takich jak Vaccinia / BVDV / HBV / HIV / HCV (ograniczona

wirusobójcza)
• Inaktywacja norowirusów (MNV)

5 Skuteczność i czas działania 
Bakteriobójcza włącznie z MRSA, bójczo wobec grzybów drożdżopodobnych według 
VAH / EN 16615: 

konc. 2 min1 

Wobec bakteriom gruźlicy (M. terrae): konc. 1 min 
Inaktywacja wirusów otoczkowych, takich jak Vaccinia / BVDV / HBV / HIV / HCV 
(ograniczona wirusobójcza): 

konc. 30 s 

Inaktywacja norowirusów (MNV): konc. 5 min 

6 Ekspertyzy 
Nasze produkty zostały w pełnym zakresie poddane ekspertyzom. Na życzenie możemy przedstawić uzyskane 
przez nas ekspertyzy. 

7 Skład chemiczny 
100 g MELAdes 700 zawiera: 
42,0 g etanol 
0,05 g chlorek didecylodimetylo amoniowy 

8 Opakowania 
Wielkość 

opakowania Jednostka handlowa Nr art. 

5 l 2× zbiornik 5 l 11711 

9 Dozowniki 
Pojemnik podawczy na rolki (nr art. 11702) 
3× rolka ze ściereczkami po 70 ściereczek (nr art. 11703) 
1-litrowa butelka z rozpylaczem (pusta) (nr art. 11706)
Pompa dozująca do zbiornika 5 l (nr art. 11904)
Kurek do zbiornika (nr art. 11903)
Klucz do zbiornika (nr art. 11906)

10 Rejestracja 
MELAdes 700 znajduje się na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych VAH. 
MELAdes 700 spełnia wymogi dyrektywy UE 93/42/EWG w sprawie produktów medycznych. 
MELAdes 700 jest zgodny z wymogami dyrektywy w sprawie produktów biobójczych UE, Reg BAuA nr 
N-50725.

1 wymienione w 5-min. kolumnie listy VAH 



Karta katalogowa produktu 

DB_VK_PL_0020_v3 Rev.: 3 – 20/0103 
Data: 2020-02-01 Strona 3 od 4 

11 Informacje dodatkowe 
Uwaga 
Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie wdychać 
pary cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do do przedsiębiorstwa utylizacji odpadów 
zgodnie z przepisami miejscowymi / narodowymi. 

12 Kompatybilność z materiałami 
Produkt MELAdes 700 został przetestowany pod względem zgodności z następującymi materiałami zgodnie z 
SOP 04.02.012. 

 Zalecane zastosowanie 

Metale 

• Stal nierdzewna V2A, V4A

Plastiki 

• Polietylen (PE)
• Polioksymetylen (POM)
• Poliamid (PA)
• Poliuretan (PU)
• Poliester (PES)

Powierzchnie 

• Szkło
• Kafelki
• Polichlorek vinylu (PVC)

INFORMACJA 
Ze względu na możliwe różnice w jakości materiału zaleca się test na małym, dyskretnym miejscu. 

Niezalecane użycie 
• Miedź
• Mosiądz
• Aluminium
• Polimetakrylan (PMMA)
• Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
• Poliwęglan (PC)
• Lateks
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13 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. 


	1 Opis produktu
	2 Zakres zastosowania
	3 Zastosowanie
	4 Spektrum działania
	5 Skuteczność i czas działania
	6 Ekspertyzy
	7 Skład chemiczny
	8 Opakowania
	9 Dozowniki
	10 Rejestracja
	11 Informacje dodatkowe
	12 Kompatybilność z materiałami
	12.1 Zalecane zastosowanie
	12.2 Niezalecane użycie

	13 Klauzula dotycząca odpowiedzialności

