Tristel Duo
Pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni
To wyjątkowy i nowoczesny produkt na polskim rynku medycznym do dezynfekcji powierzchni.
Dwutlenek chloru – substancja biobójcza która wykazuje 100% działanie sporobójcze w wyjątkowo
krótkim czasie działania – 30 sekund!
Tristel Duo Pianka to nowatorskie rozwiązanie, patent firmy Tristel.
_____________________________________________________________________________________________

Zastosowanie:
Tristel Duo Pianka może być używana do mycia i dezynfekcji
każdego rodzaju powierzchni. Po jej aplikacji należy
powierzchnię

przetrzeć

chusteczką

i

pozostawić

do

wyschnięcia. Po 30 sekundach powierzchnia jest czysta i
zdezynfekowana.
Jedno opakowanie handlowe zawierające 100ml preparatu
pozwala na wykonanie ok.130 aplikacji. Podwójna aplikacjadawka pozwala na umycie i zdezynfekowanie ok.60 cm2
powierzchni.

•

Do przetarcia pianki Tristel Duo może być użyta każdego rodzaju chusteczka higienicznanawet zawierająca związki amonowe (QAC), alkohol. W naszej ofercie polecamy nasze
chusteczki.

____________________________________________________________________________________________

Skuteczność biobójcza:
Pianka Tristel Duo uwalnia biobójczą substancję aktywną -dwutlenek chloru (ClO2).
Dwutlenek chloru jest skuteczny przeciw:
Spory
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Clostridium difficile
Prątki
Avium
Terrae
Tuberculosis

•

Wirusy
Adenovirus
Hepatitis
Herpes
HIV
Orthopox
Polio

Grzyby
Aspergillus niger
Candida albicans

Bakterie
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Gentamicin resistant
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureusi MRSA
Vancomycin resistant
Enterococcus faecium

Działanie sporobójcze, bakteriobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze produktu w czasie 30
sekundowego działania potwierdzone badaniami wykonanymi wg. standardów i norm EN.

•

Działa skutecznie m.in. wobec MRSA , Clostridium difficile.

Szukasz więcej informacji? Zobacz www.tristel.pl

Tristel Duo
Pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni
___________________________________________________________________________________
Technologia bezaerozolowa zapewnia 100% bezpieczeństwa dla personelu medycznego – eliminuje
ryzyko wdychania preparatu dezynfekującego.
Stosowanie preparatu jest możliwe w obecności pacjentów
pacjentówtów - produkt nie wydziela szkodliwych i
nieprzyjemnych zapachów – jest bezpieczny dla pacjentów i personelu.
___________________________________________________________________________________________________________________

Sposób użycia:
1. Przy pierwszym użyciu zdjąć ochraniacz pompki.
2. Nanieść na powierzchnię piankę i rozetrzeć jednorazową
chusteczką higieniczną.

3. Pozostawić do wyschnięcia przez 30 sekund.

• Jedna aplikacja to ok.0,8 ml dwutlenku chloru.
• Dwie aplikacje pozwalają umyć i zdezynfekować k.60
cm kwadratowych powierzchni.
• Termin trwałości produktu w pojemniku – 2 lata od daty
produkcji.

Przed użyciem zapoznaj się z Kartą Charakterystyki
Produktu
www.tristel.pl

Wyroby firmy Tristel są przeznaczone do użytku
profesjonalnego, posiadają certyfikaty CE jako Wyroby
Medyczne – IIa Klasa
____________________________________________________________________________________________

Dystrybutor w Polsce:

Wyprodukowano przez:

JAVEL POLSKA
ul. Cietrzewia 34, 02-492 Warszawa
Tel: 22 8631118 www.javel.pl

Tristel Solutions Limited
CB8 7NY, Anglia
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Uwagi dotyczące stosowania:
S 1/2 Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 50 Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi
Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami
Dwutlenek chloru Nr CAS: 10049-04-4
____________________________________________________________________________________________

