Dezinfectarea rapidă, cu conținut de alcool,
a dispozitivelor medicale neinvazive și a
suprafețelor.

mikrozid AF wipes
®

Avantajele noastre

Eficiență microbiologică

un spectru larg de eficacitate în timp foarte scurt

Eficacitate

fără reziduuri

bactericidă

gata de utilizare

Domeniile de utilizare
Produsul este adecvat pentru dezinfectarea dispozitivelor
medicale și a altor suprafețe. Produsul nostru clasic între
dezinfectanții rapizi este adecvat pentru dezinfectarea
suprafețelor din apropierea pacientului, cu un risc crescut de
infecție și care necesită timpi reduși de expunere.

Concentrație

Timp de contact

Gata de utilizare

1 min.

Gata de utilizare

1 min.

Gata de utilizare

1 min.

virucidă împotriva
virusurilor
capsulate

Gata de utilizare

30 sec.

activitate virucidă
cu spectru limitat

Gata de utilizare

30 sec.

Gata de utilizare

5 min.

EN13727, EN16615
- condiții de murdărie

tuberculocidă

EN14348
- condiții de murdărie

levuricidă

EN13624, EN16615
- condiții de murdărie

EN14476
- condiții de murdărie

EN14476
- condiții de murdărie

Polyoma SV40

în conformitate cu DVV
(Asociația germană
pentru combaterea
bolilor virale)//Ghidul
RKI

Certificări:
• Certificare VAH
• Certificare ÖGHMP
• Listat de OMS

0297

mikrozid AF wipes
®

Compoziție
100 g de soluție conține următoarele ingrediente active: 25 g
etanol (94 %), 35 g propan-1-ol
Date fizico-chimice
Culoare

incolor

Densitate

cca 0,89 g/cm3/ 20 °C / soluție activă

Punct de aprindere

27 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1 /
soluție activă

Formă

Soluție apoasă cu conținut de alcool
impregnată în material nețesut

pH

nu este aplicabil

Vâscozitate, dinamică

nu sunt disponibile informații

Recomandări specifice
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Utilizați dezinfectantele în condiții de siguranță. Citiți
întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte
de utilizare.
Produsul are o bună compatibilitate cu metalele și materialele
plastice (cu excepția sticlei acrilice și a vopselelor sensibile la
alcool). Nu tratați suprafețe sensibile la alcool în mod specific,
precum sticla acrilică. Atunci când utilizați dezinfectanți pe
bază de alcool, vă rugăm să respectați normele de protecție
împotriva incendiilor și exploziilor în conformitate cu
regulamentul asociației comerciale „Dezinfecția în domeniul
sănătății”.
A se feri de căldură și de surse de aprindere. Se recomandă
purtarea mănușilor de protecție.
Mai multe informații sunt disponibile la cerere. Dacă se
manipulează corect, schülke garantează o perioadă de
valabilitate la raft de 3 luni de la deschiderea pachetului.
Destinat exclusiv utilizării profesionale. Orice incidente grave
legate de produs trebuie raportate producătorului și autorității
competente.
Nu este destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale
semicritice și critice!
Instrucțiuni de utilizare
Ștergeți bine suprafața cu șervețelul și așteptați până când își
face efectul soluția cu ingredient activ. Asigurați umectarea
completă și păstrați suprafața umedă pe tot parcursul utilizării.
Asigurați-vă că toate urmele vizibile de murdărie au fost
îndepărtate înainte de dezinfectare. Tratați numai suprafețe
mici. Suprafața de ștergere depinde de temperatura camerei
și de structura suprafeței care urmează să fie dezinfectată.
Acordați atenție aspectelor de igienă atunci când deschideți
pachetul și scoateți primul șervețel. Asigurați-vă că ați închis
capacul după utilizare.
Reumplerea cutiei
Întâi dezinfectați-vă mâinile și, apoi, folosiți o pereche de
mănuși de protecție noi și un halat. În timpul procesului de
umplere, asigurați-vă că mănușile nu sunt contaminate de
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Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secţ. 13
alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici
ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

alte activități. Transferați autocolantul cu data expirării în cutia
dozatoare. Deșurubați capacul, introduceți complet punga cu
rezervele în cutia dozatoare (dacă este necesar, modelați-o în
prealabil pentru a se potrivi) și tăiați marginea pungii. Trageți
primul șervețel de pe rolă, introduceți-l în fanta de ghidare din
partea inferioară a capacului și treceți-l prin aceasta.
Dezinfectați capacul și înșurubați-l. Pentru zonele cu risc ridicat,
schülke nu recomandă utilizarea pungilor de reumplere.

Informații pentru comandă
Articol

Forma de livrare

Nr. articol

Rezervă mikrozid® AF wipes
(150)

20/cutie

la cerere

mikrozid® AF wipes premium
softpack (50)

12/cutie

la cerere

Rezervă mikrozid® AF wipes
Jumbo (220)

12/cutie

la cerere

Tub mikrozid® AF wipes (150)

10/cutie

la cerere

Tub mikrozid® AF wipes
Jumbo (220)

10/cutie

la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să
contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

Accesorii pentru utilizare
Accesorii pentru utiliza

Cod articol

Suport de perete Jumbo tub

134421

Consolă de montare pe perete pentru
dozator (mic)

134417

Produse asemănătoare
• mikrozid® PAA wipes
• mikrozid® sensitive wipes
• mikrozid® universal premium wipes

Informații legate de mediu
schülke fabrică produse economice și cu procese de producție
avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același
timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații
Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o
trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile
pentru produs: www.schuelke.com.
Pentru întrebări individuale:
Telefonul Departamentului aplicații:
+49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

Sediul schülke
Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert Koch nr. 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro
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