
ВЕРНЕДОР 
ПРЕМІУМ

З ЕНЗИМНИМ КОМПЛЕКСОМ

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
• Дезінфекція та одночасне миття поверхонь
• Дезінфекція медичного устаткування (у т.ч. наркозно-дихальної апаратури, кувезів, анестезіологічного
устаткування)

• Дезінфекція стоматологічних відтисків
• Дезінфекція виробів медичного призначення
• Дезінфекція та ДСО виробів медичного призначення, гнучких та жорстких ендоскопів
• ДСО виробів медичного призначення, гнучких та жорстких ендоскопів
• Дезінфекція високого рівня ендоскопів
• Стерилізація виробів медичного призначення
• Дезінфекція медичних відходів
• Дезінфекція біологічного матеріалу
• Дезінфекція транспорту
• Проведення генеральних прибирань
• Дезінфекція та миття приміщень, обладнання
• Дезінфекція взуття
• Дезінфекція повітря способом розпилення на різних об’єктах, систем вентиляції і кондиціонування
повітря

• Дезінфекція, чищення, миття і дезодорування сміттєприбирального устаткування, сміттєвозів,
сміттєпроводів тощо

ПЕРЕВАГИ ЗАСОБУ
• Ефективні робочі розчини при низьких концентраціях
• З ензимним комплексом
• Використання коротких експозицій за різними режимами обробки
• Економічність робочих розчинів – 15 мл/м2*

• Можливість багаторазового використання робочих розчинів – до 40 діб
• Можливість застосування засобу у присутності хворих (без засобів захисту)

*При використанні методу «двох відер» та методу «безвідерного прибирання».

ВИДАЛЯЄ  ОРГАНІЧНІ  
ЗАБРУДНЕННЯ

Засіб дезінфекційний універсальний, 
не хлоровмісний

Концентрат



ВЕРНЕДОР ПРЕМІУМ
З ЕНЗИМНИМ КОМПЛЕКСОМ

Торговий представник: 
ТОВ «АЙ.ТІ.ЕС. 52», Україна, 03148, м.Київ., вул. Жмеринська 26, корпус 9

тел.: +380 44 490-59-96, email: info@52.com.ua, www.52.com.ua

ТУ У 24.2-34558424-002:2009
Свідоцтво про державну реєстрацію 
№ 05.03.02-08/1201 від 16.04.2015 р.

Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 01 100 1519054

Сертифікована 
система управління якістю

ДСТУ ISO 9001:2009

СКЛАД ЗАСОБУ: суміш четвертинних амонійних сполук (алкілдиметилбензиламоній
хлорид, алкілдиметилетилбензиламоній  хлорид, дидецилдиметиламоній  хлорид) – 10%; N,N´-біс 
(3-амінопропіл) додециламін – 10%; полігексаметиленгуанідин  гідрохлориду – 2% (діючі речовини); 
синергетичні та допоміжні компоненти (ензими – протеаза і ліпаза, неіоногенні поверхнево-активні 
речовини, спирт ізопропіловий, рН-регулятори, стабілізатори); вода підготовлена. 

СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ
Засіб має антимікробну активність відносно грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи 
мікобактерії туберкульозу, збудників внутрішньолікарняних і анаеробних інфекцій), вірусів (усіх відомих 
патогенних вірусів людини, у т.ч. вірусів ентеральних і парентеральних гепатитів [А, В і С], ВІЛ [СНІД], 
поліомієліту, аденовірусів, вірусів атипової пневмонії [SARS], пташиного грипу А [H5N1], свинячого грипу А 
[H1N1], грипу людини, герпесу тощо), грибкових інфекцій (кандидозів, дерматомікозів), пліснявих грибів, 
має спороцидні властивості.

ЗАСТОСУВАННЯ 
Режими використання Концентрація

Дезінфекція поверхонь 0,01-1,5%

Дезінфекція санітарно-технічного устаткування 0,015-1,8%

Дезінфекція білизни 0,015-1%

Дезінфекція кувезів 0,01-1,5%

Дезінфекція та ДСО виробів медичного призначення та ендоскопів 0,01-1,5%

ДСО виробів медичного призначення та ендоскопів 0,01%

Дезінфекція високого рівня ендоскопів 1-3%

Стерилізація виробів медичного призначення 1-5%

Дезінфекція обєктів при проведенні генеральних прибирань 0,01-0,7%

ФАСУВАННЯ: флакон 1 л.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення.


