Datum: Červenec 10, 2020
Předmět: Účinnost EU CaviCide proti SARS-CoV-2
Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám oznámit, že EU CaviCide je účinný proti SARS-CoV-2, novému koronaviru
odpovědnému za COVID-19.
K dezinfekci závažného akutního respiračního syndromu koronaviru 2 (SARS-CoV-2) doporučuje
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) použití dezinfekčních prostředků, které
jsou účinné proti virům.1 Evropská unie spolu s dalšími evropskými národy vyžadují dezinfekční
prostředky, které mají virucidní aktivitu proti obaleným virům prokázáním účinnosti proti Vaccinia
Virus Ankara (MVA) podle EN 14476. 2,3
CaviCide je zdravotnický prostředek registrovaný v EU vhodný pro dezinfekci neinvazivních
zdravotnických prostředků a prokázal účinnost proti Vaccinia Virus Ankara (MVA) podle aktuálních
evropských testů (EN 14476), a proto je účinný proti obaleným virům, jako jsou: SARS-CoV-2, HIV,
HBV, HCV atd.1. Konkrétněji jsme prokázali, že CaviCide je účinný proti Lidskému koronaviru podle
mezinárodně uznávané a USA-EPA schválené metody (ASTM E1053-11).
Zároveň probíhá aktualizace našich produktových obalů s ohledem na účinnost proti virům Vaccinia
Virus Ankara a Lidskému koronaviru.
Zde jsou P/N s aktualizovanými popisy:
REF/Part No.
4712221
4731222
4731223

CAVICIDE – 200ML (15 LAHVÍ V BALENÍ)
CAVICIDE – 700ML (15 LAHVÍ V BALENÍ)
CAVICIDE- 5L (1 KANYSTR V BALENÍ)

Máte-li jakékoliv další dotazy, prosím kontaktujte svého KaVo Kerr obchodního zástupce nebo
navštivte: https://www.kerrdental.com/en-eu/.
S pozdravem,

Jaroslav Adolf
Quality manager
SpofaDental a.s.

David Armstrong
Vice President & General Manager Consumables EMEA
KaVo Kerr

ECDC technical report. Disinfection of Environments in Healthcare and Non-healthcare settings potentially
contaminated with SARS-CoV-2, March 2020, https://www.ecdc.europa.eu/en/pubtions-data/disinfectionenvironments-covid-19
1

2 BS EN 14476:2013+A2:2019 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the

evaluation of virucidal activity in the medical area – Test method and requirements (phase 2 step 1)
3 BS EN 14885:2018 Chemical disinfectants and antiseptics – Application of European Standards for chemical

disinfectants and antiseptics

Spofa Dental a.s. is part of of Kavo Kerr organization and is legal manufacturer of disinfectant product CaviCide.
KaVo Kerr is a cohesive organization comprised of two global leaders, united to provide dental excellence and serve as
a single premier partner for the dental community. KaVo Kerr operates with a common vision inspiring and helping our
customers, their patients and our own associates realize their potential. KaVo Kerr offers solutions for endodontics,
restoratives, treatment units, infection prevention, imaging, rotary and instruments.
For over 125 years, Kerr has been serving the comprehensive needs of the entire dental care community in pursuit of
enhancing oral health. Individual Kerr brands are encompassed within the Kerr Restoratives, Kerr Endodontics and
Kerr Prevention platforms. By providing best-in-class, patient-based solutions, we believe that in partnership with
those we serve - “Together we’re more”.

