Desam Wipes

nowość

Chusteczki dezynfekcyjne nasączone mieszanką alkoholi
Łatwe i szybkie użycie
Nie zawierają aldehydów
Skuteczne na HCV
Dobra tolerancja materiałowa
Szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego

Chemia z czystym zamiarem
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Desam Wipes

Dezynfekcja małych powierzchni
Podstawowa charakterystyka
Desam Wipes to chusteczki dezynfekcyjne nasączone alkoholowym roztworem dezynfekcyjnym przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego odpornego na działanie alkoholu.

Skład
etanol, 2-propanol, dwudecyl dwumetyl chlorku amonu, substancje pomocnicze.

Spektrum działania
Bakteriobójcze (łącznie z TBC), grzybobójcze, wirusobójcze
Spektrum

Czas działania

Bakteriobójcze łącznie z TBC i MRSA, Grzybobójcze, Wirusobójcze - adeno, HCV

30 sek.

Wirusobójcze - Polio wirus

15 min.

Obszar stosowania
Desam Wipes mają zastosowanie do pielęgnacji trudno dostępnych miejsc i wszędzie tam, gdzie należy zapewnić szybki efekt dezynfekcyjny (powierzchnie przeznaczone na odkładanie sprzętu, do badania lub manipulacji ze środkami, powierzchnie sprzętu medycznego. Desam Wipes nadaje się do powierzchni wykonanych
ze stali szlachetnej, metali kolorowych i ich stopów, powierzchni chromowanych i emaliowanych, szkła, porcelany, PCV itp. Nie nadaje się do powierzchni, które są
wrażliwe na wyższą zawartość alkoholu (pleksiglas, akrylaty oraz powierzchnie lakierowane). UWAGA! Nie są przeznaczone do dezynfekcji skóry.

Zastosowanie
Wyciągnąć chusteczkę z plastikowego pojemnika i wytrzeć zainfekowaną powierzchnię. Dla przebiegu prawidłowej dezynfekcji należy całą powierzchnię zwilżyć, a następnie
pozostawić do wyschnięcia. Stosować wyłącznie na suche i zimne powierzchnie. Silnie zanieczyszczone przedmioty i powierzchnie najpierw wyczyścić mechanicznie. Do
dezynfekcji większych powierzchni należy stosować większą ilość chusteczek. Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

Wskazówki bezpieczeństwa
Nie stosować na pleksiglas i inne powierzchnie nieodporne na alkohole. Nie stosować na włączone urządzenia elektryczne, w pobliżu otwartego ognia, gorące
powierzchnie itp. Składować w temperaturze -20 +25 °C. F: Produkt wysoce łatwopalny, Xi: Drażniący
R11 Produkt wysoce łatwopalny. R36 Działa drażniąco na oczy. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. S2 Chronić przed dziećmi. S7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu. S25 Unikać zanieczyszczenia oczu. S26: Zanieczyszczone oczy
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Działanie mikrobójcze
Bakterie (St.aureus, E.coli, Ps.aeruginosa, Enterococcus hirae) – prEN 14561, MRSA / Grzyby (Candida albicans Aspergillus niger) – prEN 14562, Mycobacterium terrae –
prEN14348, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium / Wirusy - adeno, polio - EN 14476, HCV - ( BVDV strain NADL ), Vaccinia virus, HIV /HBV / Akredytowane
Laboratorium Chemila, s.r.o., Hodonín i SZU Praga – działanie mikrobiologiczne / Dr.Steinmann, Mikrolab GmbH, Bremen – wirusy / Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Numer
produktu

Nazwa

Opakowanie

Ilość sztuk
w kartonie

Ilość kartonów
na palecie

Ilość sztuk
na palecie

1500001

Desam WIPES

Pojemnik PE 100 szt. chusteczek

12

80

960

1500002

Desam WIPES wkład

Wkład 100 szt. chusteczek

12

120

1440

Wasz regionalny przedstawiciel handlowy:

Przed użyciem zapoznaj się z danymi na opakowaniu i karcie bezpieczeństwa

Pakowanie produktu

Producent: BOCHEMIE, s.r.o., Lidická 326, CZ-735 95 Bohumín, Czech Republic, www.bochemie.cz
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