Dezinfekční ubrousky, s nízkým obsahem
alkoholu, určené k dezinfekci malých ploch
a povrchů. Vysoká kompatibilita s materiály.
Rychlá
d
citlivý ezinfekce
ch pov
rchů

mikrozid® universal wipes
Naše plus:
Výborná materiálová kompatibilita

Účinnost:

Baktericidní, levurocidní, virucidní (Adeno, Noro, Rota, Polyoma
SV 40, obalené viry – HBV, HCV, HIV)

Rychlá účinnost (norovirus do 30 sekund)
Účinný podle EN 16615 za 1 minutu

Účinnost

Norma

Doba expozice

Dermatologicky testován

Baktericidní

EN13727 ²

15 s

Vysoká kvalita utěrek o rozměrech 20x20 cm

Tuberkulocidní

EN 14348 ²

5 min

Levurocidní

EN 13624 ²

1 min

DVV/RKI

15 s

Výborné čistící účinky

Obalené viry
(včetně HIV, HBV, HCV)

Oblast použití:

Adenovirus

EN 14476 ²

15 min

Rychlá dezinfekce malých ploch a povrchů na bázi alkoholu použitelná na všechny druhy otíratelných materiálů se zvýšeným rizikem
infekce především tam, kde je vyžadována rychlá účinnost a dobrá
kompatibilita s materiály, např.:

Norovirus

EN 14476 ²

1 min

Norovirus

EN 14476 ¹

30 s

DVV/RKI

15 s

•
•
•
•
•
•
•
•

Rotavirus

EN 14476 ¹

15 s

Povrchy v okolí pacienta
Léčebná zařízení
Operační stoly a příslušenství
Inkubátory
Povrchy zdravotnických pomůcek
Displeje, dotykové obrazovky a ovládací panely
Nábytek a koženkové čalounění
Citlivé povrchy

Návod na použití:
Před použitím dezinfekčních utěrek odstraňte z povrchu veškeré
hrubé nečistoty. Navlhčenou utěrkou poté otřete povrch určený
k dezinfekci. Ujistěte se, že balení je po vytažení potřebného počtu
utěrek opět uzavřené. Výrobce garantuje účinnost produktu měsíc
po otevření balení.

Polyoma SV40

1 – nižší zátěž, 2 – vyšší zátěž

mikrozid® universal wipes
Složení:

Životní prostředí:

Balení obsahuje 100 utěrek napuštěných roztokem.

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

100 g dezinfekčního roztoku obsahuje následující aktivní látky:
•
17,4 g Propan-2-ol
•
12,6 g Ethanol

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled
hustota
hodnota pH

ubrousky napuštěné bezbarvou kapalinou
cca. 0,95 g/cm3
cca. 3 – 3,6

Zvláštní upozornění:

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si
prosím přečtěte etiketu. Výrobek je kompatibilní také s kovy a
syntetickými materiály. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte
před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem
a jinými zdroji zapálení. Elektrické přístroje použijte po dokonalém zaschnutí a odpaření dezinfekčního roztoku. Zákaz kouření.
Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla,
ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: +15 až +25 °C. Velikost dezinfikované plochy je ovlivněna
teplotou a povrchem dezinfikovaného materiálu. Po každém
vytažení utěrky je nutné balení důkladne uzavřít.

Logistické informace:

mikrozid® universal wipes

Balení

Ks v kartonu

Softpack se 100 ubrousky,
rozměr ubrousku 20x20 cm

6

Doba exspirace:

24 měsíců
•
Spotřebujte 1 měsíc po otevření.

Typ přípravku:

Biocidní přípravek

Další informace:
Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 903 244 600
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 15112017

Název produktu

