CHEMISEPT
WIPES
Dezynfekcja rąk i powierzchni

Chemisept Wipes są to bezzapachowe chusteczki nasączone
alkoholem etylowym do higienicznej dezynfekcji skóry rąk oraz
małych powierzchni, wyposażenia i wyrobów medycznych
odpornych na działanie preparatów alkoholowych w placówkach
służby zdrowia.

CHEMISEPT WIPES

Bezzapachowe chusteczki nasączone alkoholem
WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:
• szybka i łatwa dezynfekcja rąk i powierzchni
• bezpieczna substancja aktywna, nie wywołująca podrażnień skóry
• szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas ekspozycji
• nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach
• łatwo dociera w trudno dostępne miejsca
• konfekcjonowane w praktyczne i wygodne opakowania umożliwiające bezproblemową aplikację
• oszczędne i wydajne w stosowaniu
• z możliwością zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością
INSTRUKCJA STOSOWANIA:
Higieniczna dezynfekcja rąk:
Po wyjeciu z opakowania dokladnie przetrzec skóre obu rak, odczekac 30 sekund
Dezynfekcja powierzchni, wyposażenia i wyrobów medycznych:
Wyciągnąć chusteczkę z dozownika, następnie przetrzeć dokładnie dezynfekowaną powierzchnię

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE PREPRATU W OPARCIU O BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
Spektrum

Czas działania

Higieniczna dezynfekcja rąk

30 sekund

Bakterie, grzyby

30 sekund

Prątki

30 sekund

Wirusy BVDV(HCV), HBV, HIV, Rotovirus, Vaccina, Adenovirus

30 sekund

Skutecznosc mikrobójcza została potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami : PN-EN 13727, EN 1275, EN 14348 oraz wg. metod testowych
RKI (Instytut Roberta Kocha) i DVV (Niemieckie Stowarzyszenie ds. Chorób Wirusowych)

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I FIZYCZNE:
Postać: bezbarwna ciecz
Zapach: bezzapachowy
pH: 6,5 – 7,5

SKŁAD CHEMICZNY:
etanol -72 g

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:
Chemisept Wipes jest produktem na bazie alkoholu etylowego i może być używany do wszystkich powierzchni
odpornych na działanie alkoholi. Należy zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu środka do
powierzchni z niektórych tworzyw sztucznych, powłok z farb i lakierów. Na wypadek niepewności co do
odporności danej powierzchni zaleca się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez
wykonanie miejscowej próby.

PRODUCENT:
Chemi-Pharm
Põllu 132
10917 Tallin Estonia
DYSTRYBUTOR:
ProjectMed
ul. Wł. Reymonta 1A
15-717 Białystok
Tel/fax: 085 661 21 21
handlowy@projectmed.pl
www.projectmed.pl

CERTYFIKATY I ATESTY:
Produkt zgodny z założeniami dyrektywy o wyrobach medycznych- 93/42/EEC
Znak CE 0088
OPAKOWANIA HANDLOWE:
Tuba 100 sztuk chusteczek
Uzupełnienie 100 sztuk chusteczek
Wiadro 600 sztuk chusteczek

