NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. (10-14 17.5E)BPR-161(A-0204VNO603501-20-87)
Išduotas 2020 m. balandžio 9 d., galioja iki 2025 m. balandžio 8 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., LT-39103 Pasvalio r.
Biocidinio produkto tipas
2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities
dezinfekantas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Paviršių dezinfekantas.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., LT-39103 Pasvalio r.
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Nedideliems alkoholiui atspariems paviršiams, durų rankenoms, įrankiams, įrangai ir kt. (išskyrus
medicinos priemones ir jų paviršius) dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse,
procedūriniuose kabinetuose, odontologijos klinikose ir kt.), visuomeninės paskirties objektuose
(kirpyklose, grožio salonuose ir kt.), maisto perdirbimo įmonėse bei maisto ruošimo vietose, viešojo
maitinimo objektuose ir prekybos įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A0204VNO603501.
Šio liudijimo turėtojas per 60 dienų dėl kiekvienos veikliosios medžiagos privalo Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikti sutikimo raštą (tiekimo raštą)
iš įmonių, įrašytų Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnio sąraše; nepateikus sutikimo rašto (tiekimo
rašto) šio liudijimo galiojimas bus panaikintas.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.
Vilniaus departamento direktorė
Liudijimą gavau

A.V.

Rolanda Lingienė
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PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS

Etanolio, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, gamintojas:
UAB „Kurana“
Mūšos g. 19
Aukštikalnių k.
LT-39103 Pasvalio r.
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ETIKETĖ
PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS
Veiklioji medžiaga: etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 72,0 %.
Sudėtyje yra propan-2-olio, MEK, denatonio benzoato, PAM.

Pavojinga

Labai degūs skystis ir garai.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų
uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.
Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas. (2 ir 4
produktų tipai). Nedideliems alkoholiui atspariems paviršiams, durų rankenoms, įrankiams, įrangai
ir kt. (išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius) dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose
(ligoninėse, procedūriniuose kabinetuose, odontologijos klinikose ir kt.), visuomeninės paskirties
objektuose (kirpyklose, grožio salonuose ir kt.), maisto perdirbimo įmonėse bei maisto ruošimo
vietose, viešojo maitinimo objektuose ir prekybos įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.
Gamintojas: UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., LT-39103 Pasvalio r.
Platintojas
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-161(A-0204VNO603501-2087), galioja iki 2025-04-08.
Tūris
Tinka naudoti
Ženklinime leistinas papildomas teiginys: „Paviršių dezinfekantas“, kai naudojamas tiksliai pagal
naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.“
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PAVIRŠIŲ DEZINFEKANTAS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei
atliekų tvarkymo priemones.
Naudojimas
Biocidinis produktas „Paviršių dezinfekantas“ paruoštas naudojimui.
Biocidinis produktas naudojamas nedidelių alkoholiui atsparių paviršių, durų rankenų, įrankių,
įrangos ir kt. (išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius) dezinfekcijai sveikatos priežiūros
įstaigose (ligoninėse, procedūriniuose kabinetuose, odontologijos klinikose ir kt.), visuomeninės
paskirties objektuose (kirpyklose, grožio salonuose ir kt.), maisto perdirbimo įmonėse bei maisto
ruošimo vietose, viešojo maitinimo objektuose ir prekybos įmonėse.
Nuvalytą, švarų paviršių apipurkšti iš 30 cm atstumo biocidiniu produktu.
Nedideliems paviršiams dezinfekuoti sunaudojama 50 ml/m2, sienų, grindų nedideliems paviršiams
dezinfekuoti -100 ml/m2.
Ekspozicija nuvalytiems paviršiams 5 min., mažai užterštiems nevalytiems 10 min. Įrodyta, kad PAM
padidina veikliųjų medžiagų poveikį, kadangi pažeidžia lipidinį apsauginį sluoksnį (viruso išorinį
apvalkalą).
Didesniam efektyvumui pasiekti rekomenduojama išpurkštą paviršių šluostyti preparatu sudrėkinta
vienkartinio naudojimo servetėle. Visą preparato veikimo laiką paviršius turi būti drėgnas.
Atsargumo priemonės
Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje.
Nenaudoti alkoholiams ir drėgmei neatspariems paviršiams dezinfekuoti.
Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą paviršių, visada išbandyti ant
nedidelio ploto.
Nenaudoti, jeigu patalpoje yra degių dujų arba skysčių (pvz. benzino).
Prieš naudojant išjungti elektros prietaisus.

