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MEDIWIPES PLUS chusteczki do dezynfekcji powierzchni -
tuba 100 szt.
 

Cena: 18,85 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 szt.

Producent MEDILAB

Opis produktu
 

 

Zastosowanie:

 

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia. Przeznaczone do
utrzymania higieny wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkoholi w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej,
laboratoriach, gabinetach lekarskich, salonach kosmetycznych, fryzjerskich, jak również wszędzie tam, gdzie istotne jest szybkie
działanie preparatu.

 

Właściwości:

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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- Szeroka skuteczność biobójcza
- Wyjątkowo krótki czas działania – już w 30 s
- Wygodne i bezpieczne dozowanie chusteczek
- Oszczędność czasu – gotowe do użycia

 

Opakowanie: 100szt. (pojemnik plastykowy)

 

MEDIWIPES PLUS to jednorazowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji wszelkich małych powierzchni i wyposażenia odpornego na
działanie alkoholi. Idealne do utrzymania higieny powierzchni i różnego rodzaju sprzętu, np.: w placówkach opieki medycznej, gabinetach
stomatologicznych, salonach kosmetycznych i fryzjerskich. Chusteczki wytwarzane są z wysokiej jakości materiału. Dostępne w
rozmiarze 13 x 19 cm, co zapewnia wygodne i łatwe użytkowanie.

 

SKŁAD
Substancje dezynfekujące – etanol (70g)

Skuteczność biobójcza:

Bakteriobójcze - 1 min.
Grzybobójcze - 1 min.
Prątkobójcza - 1 min.
Wirusobójcze HBV, HCV, HIV, Adenowirus, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus - 30s.
Wirusobójcze Poliowirus - 5 min.
Wirusobójcze Papovawirus - 15 min.
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