POWIERZCHNIE

Sani-Cloth® 70
Chusteczki alkoholowe

SZYBKO.
OSZCZĘDNIE

Gotowe do użycia, alkoholowe chusteczki
dezynfekcyjne. Łączą w sobie szybkość działania i szerokie spektrum.

POWIERZCHNIE

Właściwości

Wyniki badań mikrobiologicznych
i wirusologicznych

Korzyści

Chusteczki o działaniu bakterio-, drożdżo-,
prątkobójczym. Skuteczne wobec wirusów
osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV)

Odpowiednie do dezynfekcji wszystkich
powierzchni w sektorze medycznym
(np. w szpitalach, domach opieki, w gabinetach
stomatologicznych)

Skuteczność sprawdzona dla roztworu
odciśniętego z chusteczki

Zapewniona skuteczność w rzeczywistych
warunkach pracy

Chusteczki na bazie alkoholu

Brak pozostałości na powierzchniach

Chusteczki nasączone w procesie produkcji

Brak ryzyka błędnego przygotowania

Wygodne i bezpieczne dozowanie pojedynczej
chusteczki bezpośrednio z pojemnika

Zmniejszone ryzyko wysychania chusteczek

Obszar zastosowania
Szybka dezynfekcja sprzętu medycznego
i małych powierzchni odpornych na działanie
alkoholi w rozumieniu Dyrektywy o Wyrobach
Medycznych (93/42/EEC), np. sprzętu na blokach
operacyjnych, sprzętu stomatologicznego.

Skład
100 ml roztworu nasączającego jako substancję
aktywną zawiera:
70 ml 2-propanol.

Sposób użycia
Chusteczki wyjmować pojedynczo z pojemnika
i przetrzeć dezynfekowane powierzchnie.
Pozostawić do wyschnięcia, nie spłukiwać.
Po użyciu zamknąć pojemnik.
Opinie
Liczne badania mikrobiologiczne i wirusologiczne
- na Państwa prośbę chętnie udostępnimy opinie.
Umieszczone na liście VAH (Stowarzyszenie
Higieny Stosowanej).

Opakowania
Jednostkowe

Handlowe

Dezynfekcja powierzchni z udziałem
czynnika mechanicznego wg metodyki
DGHM 2001:
bakteriobójczy, drożdżobójczy,
prątkobójczy
(warunki czyste i brudne)

5 min.

Szybka dezynfekcja powierzchni wg
metodyki DGHM 2001:
bakteriobójczy, drożdżobójczy,
prątkobójczy
(warunki czyste i brudne)

1 min.

EN 13727 działanie bakteriobójcze
(warunki czyste i brudne)

1 min.

EN 13624 działanie drożdżobójcze
(warunki czyste i brudne)

1 min.

EN 14348 działanie prątkobójcze
(warunki czyste i brudne)

1 min.

Skuteczność wirusobójcza wobec
wirusów osłonionych (łącznie z HBV,
HIV, HCV) - zgodnie z zaleceniem RKI
(Instytut Roberta Kocha) 01/2004

15 sek.

Wymiary chusteczki

Symbol

6 poj. x 200 chust.

200 x 220 mm

3051190

Pojemnik 125 chusteczek

6 poj. x 125 chust.

130 x 185 mm

3051210

9 op. uzup. x 125 chust.

130 x 185 mm

3051230

0086
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie.
Przed użyciem zapoznaj się z etykietą produktu.
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Czas
działania

Pojemnik 200 chusteczek

Opakowanie uzupełniające
125 chusteczek

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Wyniki dotyczą roztworu
nierozcieńczonego.
Testy wykonano na roztworze
odciśniętym z chusteczki

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
www.ecolab.pl

