DEZINFECTANŢI PROFESIONALI,
FIABILI, CU EFICACITATE DOVEDITĂ
ÎN DOMENIUL IGIENEI
Produse cu indicaţie de utilizare în unităţile sanitare, realizate în
cooperare cu experţi din centre de cercetare de top:
Institutul Pasteur Grecia, QACS Lab, INCDMM, SGS
precum și Universităţi de Prestigiu din România

cygnuspharma.com

A WHITE SWAN PETROLEUM DIVISION

Despre noi
Din anul 2015 laboratoarele WSP-CYGNUS Pharma sprijină prin activităţile de cercetare-dezvoltare profesioniștii din diverse
sectoare de activitate conexe industriei chimice și farmaceutice cu produse și tehnologii inovative.
Am decis să oferim suportul nostru și profesioniștilor din domeniul medical prin lansarea liniei de produse dezinfectante
CYGNUS. Investiţia noastră continuă în cercetare ne permite să dezvoltăm produse fiabile și eficiente, care să îndeplinească pe
deplin cerinţele speciale ale profesioniștilor din domeniul igienei și asigurării sănătăţii publice.
Programul de cercetare continuă prin dezvoltarea de noi formulări de produse pentru domeniul medical, inclusiv a produselor
medicamentoase OTC. Acestea sunt realizate în cooperare cu experţi din centre de cercetare de top: Institutul Pasteur Grecia,
QACS Lab, INCDMM “Cantacuzino”, SGS precum și universităţi de prestigiu din România.
Produsele pentru dezinfecţia mâinilor și suprafeţelor realizate de către compania noastră sunt rezultatul cercetării aplicative a
două ramuri din industria farmaceutică (chimia farmacologică și cosmetologia). Materiile prime utilizate în procesele de
fabricaţie sunt atent selecţionate și furnizate de companii de top din industria farmaceutică. Etapele de producţie sunt în
permanenţă monitorizate de către inginerii de proces, produsele fiind testate în laboratorul propriu de analize fizico-chimice în
fiecare etapă a formulării.
Unitatea de producţie este complexă, complet automatizată, dotată cu sisteme de măsurare, omogenizare și dozare de
ultima generaţie, întregul proces de producţie fiind gestionat de către un program conceput special pentru standardele
companiei noastre
Departamentul de Control al Calităţii asigura conformitatea produselor livrate către client în toate cele 5 etape de la
momentul producţiei ambalajelor până la momentul livrării produselor finite.
Gama de dezinfectanţi CYGNUS este un concept unic de produs premium, care reprezintă o premieră pentru industria
farmaceutică din România.
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Dezinfectant pentru mâini

Cygnus HD
120ml

Cu un ambalaj compact, utilizat în premieră în
România, CYGNUS HD – 120 ml reprezintă
alegerea ideală atunci când ai nevoie de un refresh și
protecţie totală împotriva microorganismelor
dăunătoare (virușilor, bacteriilor și fungilor). Pe lângă
spectrul larg de acţiune biocidă, CYGNUS HD este
testat dermatologic iar datorită ingredientelor
cosmetice utilizate în procesele de fabricaţie lasă
pielea moale și catifelată indiferent de
numărul de utilizări .

Testat dermatologic, nu usucă și nu
irită pielea
Eficient fără spălarea prealabilă a
mâinilor
Spectru de acţiune: virucid,
bactericid, fungicid
Testat suplimentar pe tulpină
Vaccinia Virus
Nu necesită clătire întrucât pielea
rămâne hidratată fără efect lipicios

office@cygnuspharma.com

Str. Arva nr. 36A, Com. Valea Călugărească, Prahova

www.cygnuspharma.com

Dezinfectant pentru mâini

Cygnus HD
120ml

DENUMIRE COMERCIALĂ : CYGNUS HD – GEL DEZINFECTANT PENTRU MÂINI
TIPUL DE PRODUS: BIOCID | Grupa principală: 1 | Tip de produs: 1
DOMENIU DE UTILIZARE: Igiena umană
ARIA DE APLICARE: Dezinfectant pentru mâini
FORMĂ DE CONDIŢIONARE: Lichid ușor vâscos, clar, incolor
MODUL DE AMBALARE: 1000 ml, 5000 ml.
COMPOZIŢIE CHIMICĂ LA 100g PRODUS:
Substanţă activă : Alcool etilic denaturat cu alcool izopropilic 80% concentraţie în unităţi metrice (CAS:64-17-5; CAS:67-63-0).
Alte ingrediente: agenţi hidratanti, agenţi de îngroșare, agenţi de protecţie, agenţi emolienţi, parfum, apă demineralizată.
EFICACITATE BIOCIDĂ
VIRUCID: EN 14476:2013+A2:2019 (inactiveaza virusul, inclusiv virușii anvelopaţi: Adenovirus tip 5, Murine norovirus, Virus
vaccinia) 3ml x 30sec.
BACTERICID: Pseudomonas aeruginosa NCIMB 10421; Staphylococcusaureus ATCC 6538; Escherichia Coli k 12 10538; Enterococcus hirae NCIMB 8192, Flora normală): EN 1276:2019-3ml x 30sec; / EN 1500:2013-dezinfecţia igienică a mailor prin frecare
– 3ml x 30sec; / EN13727:2012+A2:2015- 3 ml x 30sec; / EN 12791:2016+A1:2017- Frecarea igienică a mâinilor - Dezinfecţia
chirurgicală a mâinilor 4ml x2 x90sec.
LEVURICID: Candida albicand ATCC 10231: EN 1650:2019 – 3ml x 30sec / EN 13624:2013 – 3ml x 30sec
MICOBACTERICID: EN 14348:2005, activitate tuberculocidă, M. Terrae, doza recomandată este de 3 ml x 1 min, activitate
micobactericida, M. Terrae, M. Avium, doza recomandată este de 3 ml x 3 min.
TESTAT DERMATOLOGIC: EPI-200- SIT, test de iritaţie cutanată in vitro epiderm: produsul este clasificat non-iritant pentru piele în
conformitate cu SGA ONU și nu necesită clasificare.
MOD DE UTILIZARE:
Metoda de aplicare

Concentraţia soluţiei de lucru / doză de aplicare

Timpul de acţiune

Frecare - pentru dezinfecţia mâinilor

Nediluat – 3ml

30 secunde

Frecare - pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Nediluat – 2 x 4ml

2 x 90 secunde

FRAZE DE RISC (H): H225 Lichid și vapori inflamabili; H319 provoacă iritarea ochilor. Categoria 2; H336 Efect narcotic în caz de
inhalare STOT SE 3
FRAZE DE PERICOL (P): P273 Evitaţi dispersarea în mediu; P280 A se purta mănuși de protecţie/echipament de protecţie a
ochilor/echipament de protecţie a feţei; P284 Purtaţi echipament de protecţie respiratorie; P303+P361+P353 In caz de contact cu
pielea (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duș; P304+P340 In caz de
inhalare: transportaţi persoană la aer liber și menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie; P305+P351+P338 In caz de
contact cu ochii: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se
poate face cu ușurinţă. Continuaţi să clătiţi; P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic; P501:
Aruncaţi conţinutul/containerul în accord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/internaţionale.
RECOMANDĂRI / RESTRICŢII PRIVIND PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ȘI A FACTORILOR DE MEDIU: Pentru utilizatorii profesionali se
interzice porţionarea și reambalarea produsului la capacităţi mai mici în vederea punerii la dispoziţie pe piaţă. INDICAŢIA DE UTILIZARE
în unităţi sanitare este valabilă până la data de 18.01.2024.
SE DEPOZITEAZĂ în spaţii închise, curate, bine aerisite la temperaturi între 5°C și 30° C. După golirea recipentului, acesta nu se va reutiliza.
CATEGORIE DE UTILIZATORI: profesionali, populaţie.
Aviz emis de Comisia Natională pentru Produse Biocide Nr. 5375 BIO/01/12.24
PRODUS CU INDICAŢIE DE UTILIZARE ÎN UNITĂŢILE SANITARE.
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Dezinfectant pentru mâini

Cygnus HD

1L

Conceput special în ambalaje HDPE pentru utilizare
intensă în unităţile medico-sanitare, instituţii publice,
unităţi de învăţământ sau în domeniul industrial,
CYGNUS HD – 1L este alegerea ideală datorită
formei recipientului și pompei de dozare robuste care
dispensează precis cantitatea de produs necesară
dezinfectiei mâinilor, conform indicaţiilor de utilizare
într-o singură apăsare.

Dozare precisă într-o singură apăsare
Testat dermatologic; nu usucă și nu
irită pielea
Se utilizează fără spălarea prealabilă
a mâinilor
Spectru de acţiune: virucid,
bactericid, fungicid
Testat suplimentar pe tulpină
Vaccinia Virus
Nu necesită clătire întrucât pielea
rămâne hidratata fără efect lipicios
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Dezinfectant pentru mâini

Cygnus HD

1L

DENUMIRE COMERCIALĂ : CYGNUS HD – GEL DEZINFECTANT PENTRU MÂINI
TIPUL DE PRODUS: BIOCID | Grupa principală: 1 | Tip de produs: 1
DOMENIU DE UTILIZARE: Igiena umană
ARIA DE APLICARE: Dezinfectant pentru mâini
FORMĂ DE CONDIŢIONARE: Lichid ușor vâscos, clar, incolor
MODUL DE AMBALARE: 1000 ml, 5000 ml.
COMPOZIŢIE CHIMICĂ LA 100g PRODUS:
Substanţă activă : Alcool etilic denaturat cu alcool izopropilic 80% concentraţie în unităţi metrice (CAS:64-17-5; CAS:67-63-0).
Alte ingrediente: agenţi hidratanti, agenţi de îngroșare, agenţi de protecţie, agenţi emolienţi, parfum, apă demineralizată.
EFICACITATE BIOCIDĂ
VIRUCID: EN 14476:2013+A2:2019 (inactiveaza virusul, inclusiv virușii anvelopaţi: Adenovirus tip 5, Murine norovirus, Virus
vaccinia) 3ml x 30sec.
BACTERICID: Pseudomonas aeruginosa NCIMB 10421; Staphylococcusaureus ATCC 6538; Escherichia Coli k 12 10538; Enterococcus hirae NCIMB 8192, Flora normală): EN 1276:2019-3ml x 30sec; / EN 1500:2013-dezinfecţia igienică a mailor prin frecare
– 3ml x 30sec; / EN13727:2012+A2:2015- 3 ml x 30sec; / EN 12791:2016+A1:2017- Frecarea igienică a mâinilor - Dezinfecţia
chirurgicală a mâinilor 4ml x2 x90sec.
LEVURICID: Candida albicand ATCC 10231: EN 1650:2019 – 3ml x 30sec / EN 13624:2013 – 3ml x 30sec
MICOBACTERICID: EN 14348:2005, activitate tuberculocidă, M. Terrae, doza recomandată este de 3 ml x 1 min, activitate
micobactericida, M. Terrae, M. Avium, doza recomandată este de 3 ml x 3 min.
TESTAT DERMATOLOGIC: EPI-200- SIT, test de iritaţie cutanată in vitro epiderm: produsul este clasificat non-iritant pentru piele în
conformitate cu SGA ONU și nu necesită clasificare.
MOD DE UTILIZARE:
Metoda de aplicare

Concentraţia soluţiei de lucru / doză de aplicare

Timpul de acţiune

Frecare - pentru dezinfecţia mâinilor

Nediluat – 3ml

30 secunde

Frecare - pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Nediluat – 2 x 4ml

2 x 90 secunde

FRAZE DE RISC (H): H225 Lichid și vapori inflamabili; H319 provoacă iritarea ochilor. Categoria 2; H336 Efect narcotic în caz de
inhalare STOT SE 3
FRAZE DE PERICOL (P): P273 Evitaţi dispersarea în mediu; P280 A se purta mănuși de protecţie/echipament de protecţie a
ochilor/echipament de protecţie a feţei; P284 Purtaţi echipament de protecţie respiratorie; P303+P361+P353 In caz de contact cu
pielea (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duș; P304+P340 In caz de
inhalare: transportaţi persoană la aer liber și menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie; P305+P351+P338 In caz de
contact cu ochii: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se
poate face cu ușurinţă. Continuaţi să clătiţi; P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic; P501:
Aruncaţi conţinutul/containerul în accord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/internaţionale.
RECOMANDĂRI / RESTRICŢII PRIVIND PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ȘI A FACTORILOR DE MEDIU: Pentru utilizatorii profesionali se
interzice porţionarea și reambalarea produsului la capacităţi mai mici în vederea punerii la dispoziţie pe piaţă. INDICAŢIA DE UTILIZARE
în unităţi sanitare este valabilă până la data de 18.01.2024.
SE DEPOZITEAZĂ în spaţii închise, curate, bine aerisite la temperaturi între 5°C și 30° C. După golirea recipentului, acesta nu se va reutiliza.
CATEGORIE DE UTILIZATORI: profesionali, populaţie.
Aviz emis de Comisia Natională pentru Produse Biocide Nr. 5375 BIO/01/12.24
PRODUS CU INDICAŢIE DE UTILIZARE ÎN UNITĂŢILE SANITARE.
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Dezinfectant pentru suprafeţe

Cygnus FD

750ml

Odată ajunse pe o anumită suprafaţă, misiunea
microorganismelor dăunătoare este aceea de a se
multiplica, pentru a se menţine în viaţă. Rapiditatea cu
care se întâmplă acest proces este surprinzătoare, iar
durata de viaţă a acestora pe suprafeţe, variază de la
caz la caz. CYGNUS FD este ideal pentru domeniul
medical, industrial, mediul de afaceri, instituţii publice
sau de ce nu, chiar pentru propria locuinţa fiind
necesare doar câteva „puf-uri” pentru distrugerea
completă a virușilor, bacteriilor sau fungilor. Acesta
este ambalat într-un recipient HDPE cu design inovativ,
dotat cu un pulverizator puternic pentru acoperirea
uniformă a suprafeţelor contaminate. Protejează
suprafeţele și nu necesită clătire. Curată în totalitate și
degreseaza suprafeţele.

Ușor de distribuit, ideal pentru orice
suprafaţă
Acţiune completă împotriva
microorganismelor
Testat corozivitate; nu are efect
coroziv asupra suprafeţelor
Se utilizează fără spălarea prealabilă
a suprafeţelor
Spectru de acţiune: virucid,
bactericid, fungicid, levuricid
Nu necesită clătire
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Dezinfectant pentru suprafeţe

Cygnus FD
750ml

DENUMIRE COMERCIALĂ : CYGNUS FD – DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFEŢE
TIPUL DE PRODUS: BIOCID | Grupa principală: 1 | Tip de produs: 2
DOMENIU DE UTILIZARE: Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni si animale
ARIA DE APLICARE: Dezinfectant pentru suprafeţe in domeniul medical
FORMĂ DE CONDIŢIONARE: Concentrat lichid
MODUL DE AMBALARE: 750 ml, 5000 ml.
COMPOZIŢIE CHIMICĂ LA 100g PRODUS
SUBSTANŢĂ ACTIVĂ: Alcool etilic denaturat cu alcool izopropilic 80% concentraţie în unităţi metrice (CAS:64-17-5; CAS:67-63-0).
ALTE INGREDIENTE: Apă demineralizată, detartrant, parfum, substanţe cu spectru biocid complex.
EFICACITATE BIOCIDĂ
EN 13624:2013 Levuricid, Candida Albicans ATCC 10231, concentraţii nedil. (80%), timp de acţiune 30 sec. EN

13727:2012+A2 Bactericid, Pseudomonas aeruginosa NCIMB 10421, Staphylococcus aureus ATCC 6538,
Enterococcus hirae NCIMB 8192, concentratii nedil. (80%), timp de acţiune 30 sec., EN 14476:2013 + A2:2019, Virucid,
inactiveaza virusul, Adenovirus tip 5 (ATCC R-5), Poliovirus 1 tulpină Sabin, LSc-2ab (WHO), Murine Norovirus (Tulpină
S99 Berlin) concentraţie 97%, timp de acţiune 30 sec.
Mod de utilizare
Metoda de aplicare

Concentraţia soluţiei de lucru / doză de aplicare

Timpul de acţiune

Pulverizare

Ca atare

30 secunde

Ștergere

Ca atare

30 secunde

FRAZE DE RISC (H) : H225 Lichid şi vapori inflamabili; H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor; H336 Poate provoca somnolenţă
sau ameţeală;
FRAZE DE PRUDENŢĂ (P) : P501Eliminaţi recipientul prin centrele zonale de colectare; P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor;
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu
apă/faceţi duş; P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie; P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi; P310 Sunaţi imediat la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
VALABILITATE: 24 de luni de la data fabricaţiei. Se depoziteaaza in spaţii inchise, curate, bine aerisite la temperaturi intre 5 și 30°C.
Dupa golirea recipientului, acesta nu se va reutiliza.
RECOMANDĂRI / RESTRICŢII PRIVIND PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ȘI A FACTORILOR DE MEDIU: Pentru utilizatorii profesionali se
interzice porţionarea și reambalarea produsului la capacităţi mai mici în vederea punerii la dispoziţie pe piaţă. INDICAŢIA DE UTILIZARE
în unităţi sanitare este valabilă până la data de 18.01.2024.
SE DEPOZITEAZĂ în spaţii închise, curate, bine aerisite la temperaturi între 5°C și 30° C. După golirea recipentului, acesta nu se va reutiliza.
CATEGORIE DE UTILIZATORI: profesionali, populaţie.
AVIZ EMIS DE COMISIA NATIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE NR. 5452 BIO/02/12.24
PRODUS CU INDICAŢIE DE UTILIZARE ÎN UNITĂŢILE SANITARE.
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Dezinfectant pentru mâini

Cygnus HD

5L

Conceput special în ambalaje HDPE pentru utilizare
intensă în unităţile medico-sanitare, instituţii publice,
unităţi de învăţământ sau în domeniul industrial,
CYGNUS HD – 5L este alegerea ideală pentru
utilizatorii care doresc să eficientizeze spaţiile de
depozitare sau folosesc propriile dispensere.

Testat dermatologic; nu usucă și nu
irită pielea
Se utilizează fără spălarea prealabilă
a mâinilor
Spectru de acţiune: virucid,
bactericid, fungicid
Testat suplimentar pe tulpină
Vaccinia Virus
Nu necesită clătire întrucât pielea
rămâne hidratata fără efect lipicios
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Dezinfectant pentru mâini

Cygnus HD

5L

DENUMIRE COMERCIALĂ : CYGNUS HD – GEL DEZINFECTANT PENTRU MÂINI
TIPUL DE PRODUS: BIOCID | Grupa principală: 1 | Tip de produs: 1
DOMENIU DE UTILIZARE: Igiena umană
ARIA DE APLICARE: Dezinfectant pentru mâini
FORMĂ DE CONDIŢIONARE: Lichid ușor vâscos, clar, incolor
MODUL DE AMBALARE: 1000 ml, 5000 ml.
COMPOZIŢIE CHIMICĂ LA 100g PRODUS:
Substanţă activă : Alcool etilic denaturat cu alcool izopropilic 80% concentraţie în unităţi metrice (CAS:64-17-5; CAS:67-63-0).
Alte ingrediente: agenţi hidratanti, agenţi de îngroșare, agenţi de protecţie, agenţi emolienţi, parfum, apă demineralizată.
EFICACITATE BIOCIDĂ
VIRUCID: EN 14476:2013+A2:2019 (inactiveaza virusul, inclusiv virușii anvelopaţi: Adenovirus tip 5, Murine norovirus, Virus
vaccinia) 3ml x 30sec.
BACTERICID: Pseudomonas aeruginosa NCIMB 10421; Staphylococcusaureus ATCC 6538; Escherichia Coli k 12 10538; Enterococcus hirae NCIMB 8192, Flora normală): EN 1276:2019-3ml x 30sec; / EN 1500:2013-dezinfecţia igienică a mailor prin frecare
– 3ml x 30sec; / EN13727:2012+A2:2015- 3 ml x 30sec; / EN 12791:2016+A1:2017- Frecarea igienică a mâinilor - Dezinfecţia
chirurgicală a mâinilor 4ml x2 x90sec.
LEVURICID: Candida albicand ATCC 10231: EN 1650:2019 – 3ml x 30sec / EN 13624:2013 – 3ml x 30sec
MICOBACTERICID: EN 14348:2005, activitate tuberculocidă, M. Terrae, doza recomandată este de 3 ml x 1 min, activitate
micobactericida, M. Terrae, M. Avium, doza recomandată este de 3 ml x 3 min.
TESTAT DERMATOLOGIC: EPI-200- SIT, test de iritaţie cutanată in vitro epiderm: produsul este clasificat non-iritant pentru piele în
conformitate cu SGA ONU și nu necesită clasificare.
MOD DE UTILIZARE:
Metoda de aplicare

Concentraţia soluţiei de lucru / doză de aplicare

Timpul de acţiune

Frecare - pentru dezinfecţia mâinilor

Nediluat – 3ml

30 secunde

Frecare - pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Nediluat – 2 x 4ml

2 x 90 secunde

FRAZE DE RISC (H): H225 Lichid și vapori inflamabili; H319 provoacă iritarea ochilor. Categoria 2; H336 Efect narcotic în caz de
inhalare STOT SE 3
FRAZE DE PERICOL (P): P273 Evitaţi dispersarea în mediu; P280 A se purta mănuși de protecţie/echipament de protecţie a
ochilor/echipament de protecţie a feţei; P284 Purtaţi echipament de protecţie respiratorie; P303+P361+P353 In caz de contact cu
pielea (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duș; P304+P340 In caz de
inhalare: transportaţi persoană la aer liber și menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie; P305+P351+P338 In caz de
contact cu ochii: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se
poate face cu ușurinţă. Continuaţi să clătiţi; P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic; P501:
Aruncaţi conţinutul/containerul în accord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/internaţionale.
RECOMANDĂRI / RESTRICŢII PRIVIND PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ȘI A FACTORILOR DE MEDIU: Pentru utilizatorii profesionali se
interzice porţionarea și reambalarea produsului la capacităţi mai mici în vederea punerii la dispoziţie pe piaţă. INDICAŢIA DE UTILIZARE
în unităţi sanitare este valabilă până la data de 18.01.2024.
SE DEPOZITEAZĂ în spaţii închise, curate, bine aerisite la temperaturi între 5°C și 30° C. După golirea recipentului, acesta nu se va reutiliza.
CATEGORIE DE UTILIZATORI: profesionali, populaţie.
Aviz emis de Comisia Natională pentru Produse Biocide Nr. 5375 BIO/01/12.24
PRODUS CU INDICAŢIE DE UTILIZARE ÎN UNITĂŢILE SANITARE.
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Odată ajunse pe o anumită suprafaţă, misiunea
microorganismelor dăunătoare este aceea de a se
multiplica, pentru a se menţine în viaţă. Rapiditatea cu
care se întâmplă acest proces este surprinzătoare, iar
durata de viaţă a acestora pe suprafeţe, variază de la
caz la caz. CYGNUS FD este ideal pentru domeniul
medical, industrial, mediul de afaceri, instituţii publice
sau de ce nu, chiar pentru propria locuinţa fiind
necesare doar câteva „puf-uri” pentru distrugerea
completă a virușilor, bacteriilor sau fungilor. Acesta
este ambalat într-un recipient HDPE cu design inovativ,
dotat cu un pulverizator puternic pentru acoperirea
uniformă a suprafeţelor contaminate. Protejează
suprafeţele și nu necesită clătire. Curată în totalitate și
degreseaza suprafeţele.

Ușor de distribuit, ideal pentru orice
suprafaţă
Acţiune completă împotriva
microorganismelor
Testat corozivitate; nu are efect
coroziv asupra suprafeţelor
Se utilizează fără spălarea prealabilă
a suprafeţelor
Spectru de acţiune: virucid,
bactericid, fungicid, levuricid
Nu necesită clătire
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DENUMIRE COMERCIALĂ : CYGNUS FD – DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFEŢE
TIPUL DE PRODUS: BIOCID | Grupa principală: 1 | Tip de produs: 2
DOMENIU DE UTILIZARE: Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni si animale
ARIA DE APLICARE: Dezinfectant pentru suprafeţe in domeniul medical
FORMĂ DE CONDIŢIONARE: Concentrat lichid
MODUL DE AMBALARE: 750 ml, 5000 ml.
COMPOZIŢIE CHIMICĂ LA 100g PRODUS
SUBSTANŢĂ ACTIVĂ: Alcool etilic denaturat cu alcool izopropilic 80% concentraţie în unităţi metrice (CAS:64-17-5; CAS:67-63-0).
ALTE INGREDIENTE: Apă demineralizată, detartrant, parfum, substanţe cu spectru biocid complex.
EFICACITATE BIOCIDĂ
EN 13624:2013 Levuricid, Candida Albicans ATCC 10231, concentraţii nedil. (80%), timp de acţiune 30 sec. EN

13727:2012+A2 Bactericid, Pseudomonas aeruginosa NCIMB 10421, Staphylococcus aureus ATCC 6538,
Enterococcus hirae NCIMB 8192, concentratii nedil. (80%), timp de acţiune 30 sec., EN 14476:2013 + A2:2019, Virucid,
inactiveaza virusul, Adenovirus tip 5 (ATCC R-5), Poliovirus 1 tulpină Sabin, LSc-2ab (WHO), Murine Norovirus (Tulpină
S99 Berlin) concentraţie 97%, timp de acţiune 30 sec.
Mod de utilizare
Metoda de aplicare

Concentraţia soluţiei de lucru / doză de aplicare

Timpul de acţiune

Pulverizare

Ca atare

30 secunde

Ștergere

Ca atare

30 secunde

FRAZE DE RISC (H) : H225 Lichid şi vapori inflamabili; H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor; H336 Poate provoca somnolenţă
sau ameţeală;
FRAZE DE PRUDENŢĂ (P) : P501Eliminaţi recipientul prin centrele zonale de colectare; P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor;
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu
apă/faceţi duş; P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie; P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi; P310 Sunaţi imediat la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
VALABILITATE: 24 de luni de la data fabricaţiei. Se depoziteaaza in spaţii inchise, curate, bine aerisite la temperaturi intre 5 și 30°C.
Dupa golirea recipientului, acesta nu se va reutiliza.
RECOMANDĂRI / RESTRICŢII PRIVIND PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ȘI A FACTORILOR DE MEDIU: Pentru utilizatorii profesionali se
interzice porţionarea și reambalarea produsului la capacităţi mai mici în vederea punerii la dispoziţie pe piaţă. INDICAŢIA DE UTILIZARE
în unităţi sanitare este valabilă până la data de 18.01.2024.
SE DEPOZITEAZĂ în spaţii închise, curate, bine aerisite la temperaturi între 5°C și 30° C. După golirea recipentului, acesta nu se va reutiliza.
CATEGORIE DE UTILIZATORI: profesionali, populaţie.
AVIZ EMIS DE COMISIA NATIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE NR. 5452 BIO/02/12.24
PRODUS CU INDICAŢIE DE UTILIZARE ÎN UNITĂŢILE SANITARE.
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