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Incidin Alcohol Wipe chusteczki do dezynfekcji wyrobów
medycznych - tuba 90 szt.
 

Cena: 29,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 90 szt.

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

Gotowe do użycia i szybko działające chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych.

 

 

Charakterystyka:

- wykazują szerokie spektrum działania mikrobójczego

- mają krótkie czasy działania

- ograniczają rozprzestrzenianie się mikroorganizmów chorobotwórczych

- nie zawierają substancji zapachowych i barwników

- materiał z przetłoczeniem ułatwiający stosowanie i zwiększający efektywność

- skuteczność działania potwierdzona przy użyciu odciśniętego z chusteczki roztworu.

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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Sposób użycia:

Wyjąc chusteczkę z pojemnika i przetrzeć dezynfekowana powierzchnię, dokładnie ją zwilżając i pozostawić do wyschnięcia. Nie
spłukiwać.

Stosowanie chusteczek nie może zastąpić regularnego mycia powierzchni.

Chusteczki do dezynfekcji wyjmować pojedynczo z pojemnika, a po użyciu zamknąć go.

 

 

Kompatybilność produktu:

Doskonała kompatybilność materiałowa na odpornych na działanie alkoholi powierzchniach w obszarze medycznym.

 

Skuteczność bójcza:

- bakteriobójczy, drożdżakobójczy, według normy EN 16615 - 1 min

- bakteriobójczy, według normy EN13727 - 1 min

- drożdżakobójczy, według normy EN 13624 - 1 min

- bójczy wobec prątków gruźlicy, według normy EN 14348 + metodyka EN 16615 - 1 min

- wirusy osłonkowe, według normy EN 14476 - 30 s

- ograniczone działanie wirusobójcze, według normy EN 14476 - 5 min

- Adeno / Noro, według normy EN 14476 - 5 min

- Polyoma SV 40, według normy EN 14476 - 10 min

- Rota, według normy EN 14476 - 30 s

- Bójczy wobec wirusów osłonkowych (łącznie z HBV, HCV, HIV) zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (DVV 2015 (test zawiesinowy))

- Dezynfekcja powierzchni wg VAH 2015 (z uwzględnieniem badań wg metodyki EN 16615) z udziałem czynnika mechanicznego
(bakteriobójczy, drożdżakobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy) - 5 min

 

Skład preparatu: substancja czynna: 100 g płynu zawiera: 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol

Wygląd: impregnowana, włókninowa chusteczka

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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Rozmiar chusteczki: 15 x 17 cm

Opakowanie: 90 szt
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