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CHLOR-CLEAN Wipes - Chusteczki do mycia oraz dezynfekcji
powierzchni 25szt.
 

Cena: 44,90 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Opakowanie 25 szt.

Producent Guest Medical

Opis produktu
 

Inkrustowane chlorem suche chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc
zanieczyszczonych organicznie a także do usuwania plam krwi.

 

Charakterystyka:

Wygodne i łatwe w użyciu – aktywowanie następuje poprzez nasączenie jej zimną wodą.
Idealne do usuwania wszelkich zanieczyszczeń, płynów organicznych, w tym plam krwi (przydatne w nagłych przypadkach).
Przebadane zgodnie z jedyną normą dedykowaną dla chusteczek: EN 16615: 2015 (F2/2).
Zalecane do stosowania szczególnie w miejscach, w których obowiązuje bardzo wysoki reżim sanitarny, oraz w sytuacjach
zagrożenia epidemicznego.
Wysoka jakość włókniny z której są wykonane chusteczki
Długi okres przydatności do użycia – 24 miesiące.

 

Działanie biobójcze:

bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze (M.avium, M.terrae), grzybobójcze (C.albicans, A. Niger) w warunkach brudnych w 15 minut,

sporobójcze (EN 13704) przeciwko: B.subtilis, C.difficile (warunki brudne), C.difficile 027, C.perfringens – w 15 min., C. sporogenes – 60
min.

wirusobójcze (EN 14476) w warunkach brudnych wobec Polio, Adeno i Noro w 5 minut.

Dodatkowe działanie bakterio- i drożdżakobójcze wg EN 16615:2015: 5 min. (warunki brudne).

 

Skład:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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100 g preparatu zawiera: substancja czynna – Troklozen sodu (sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego CAS 2893-78-9) – 96 g;
dodatek detergentu: sole sodowe kwasów sulfonowych < 3%.

1 chusteczka uwalnia aż 10 000 ppm aktywnego chloru.

 

Opakowanie: 25 chusteczek w opakowaniu flow-pack

Wymiary chusteczki: 19 x 24 cm (60 g/m2)
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