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ECOLAB Incides N - chusteczki antybakteryjne - 90szt.
 

Cena: 44,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 90 szt.

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

ECOLAB Incides N - chusteczki o właściwościach antybakteryjnych.

Chusteczki o właściwościach antybakteryjnych do przecierania małych powierzchni, aparatury medycznej i przyrządów wykonanych z
metalu odpornego na alkohol

- chusteczki o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym i prątkobójczym
- skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), a także wirusów Rota, Adeno, Papova,Simian SV40 i Noro
- przetestowane zgodnie z metodyką norm EN, RKI (Instytut Roberta Kocha), DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)
- bez aldehydów
- krótki czas działania
- chusteczki gotowe do użycia
- brak pozostałości na powierzchniach
- rozmiar chusteczek: 130 x 245 mm
- możliwość nabycia wkładów uzupełniających
- wyrób medyczny klasy IIa

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Obszar zastosowania:

- powierzchnie bezdotykowe (blaty, stoliki) - TAK
- sprzęt medyczny (fotele zabiegowe, łóżka) - TAK
- aparatura medyczna - TAK
- powierzchnie nieodporne na działanie alkoholi - NIE
- MRSA - TAK
- H5N1, A/H1N1 - TAK
- Norowirusy - TAK
- Rotawirusy - TAK
- TBC - TAK
- HBV, HCV, HIV - TAK

Liczba sztuk w opakowaniu: 90 szt.

Do pudełka można dokupić sam wkład z uzupełnieniem
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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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