Șervețele pentru o curățare și dezinfectare rapidă,
impregnate cu soluție cu conținut scăzut de alcool,
având o bună compatibilitate cu materialele.

mikrozid universal wipes
®

premium
Avantajele noastre

Eficacitate microbiologică

o bună compatibilitate a materialelor (de ex., tablete)

Eficiență

efect rapid (Noro 30 sec)

bactericidă

eficacitate conform EN 16615 (încercare pe 4 zone) după
1 min.
testate dermatologic
șervețele mari și de înaltă calitate
fără coloranți și arome
performanțe remarcabile la curățare

Domeniile de utilizare
Dezinfectarea rapidă, pe bază de alcool, a dispozitivelor
medicale din toate domeniile și a unei mari varietăți de
suprafețe care pot fi șterse, unde există un risc crescut de
infectare, sunt necesari timpi de contact reduși și este necesar
un dezinfectant prietenos cu materialele, de exemplu:
• suprafețele din apropierea pacienților
• unitățile pentru tratarea pacienților
• mesele de examinare
• mesele de operație și suprafețele de lucru învecinate
• suprafețele echipamentelor medicale
• tastaturile sau tastele tactile ale echipamentelor de
comunicații sensibile, de ex., smartphone-uri sau tablete

Instrucțiuni de utilizare
Ștergeți bine suprafața cu șervețelul impregnat și așteptați să
își facă efectul. Asigurați-vă că umectați complet suprafețele și
păstrați-le umede pentru tot timpul de expunere. Asigurați-vă
că toate urmele de murdărie vizibile au fost îndepărtate înainte
de dezinfectare. După deschiderea pachetului, asigurați-vă că
sunt respectate cerințele de igienă. Asigurați-vă că ați închis
bine capacul după utilizare.
Nu este destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale
semicritice și critice! schülke garantează o perioadă de
valabilitate de o lună de la deschiderea pachetului. Produsul
poate fi utilizat fără mănuși, cu condiția ca măsurile de
prevenire a infecțiilor, respectiv de siguranță și sănătate în
muncă să o permită.

EN13727
-condiții de murdărie

tuberculocidă

EN14348
- condiții de murdărie

levuricidă

EN13624
- condiții de murdărie

activitate virucidă
împotriva virusurilor
capsulate

Concentrație

Timp de contact

Gata de utilizare

15 sec.

Gata de utilizare

5 min.

Gata de utilizare

1 min.

Gata de utilizare

15 sec.

Gata de utilizare

15 min.

Gata de utilizare

30 sec.

Gata de utilizare

60 sec.

Gata de utilizare

15 sec.

Gata de utilizare

15 sec.

- condiții de murdărie

activitate virucidă cu
spectru limitat

EN14476
- condiții de murdărie

Norovirus

EN14476
- condiții de curățenie

Norovirus

EN14476
- condiții de murdărie

Polyoma SV40

- condiții de murdărie

Rotavirus

EN14476
- condiții de curățenie

Certificări
• Listat de OMS
• Certificare VAH

0297

mikrozid universal wipes
®

premium

Informații despre produs

Produse asemănătoare

Compoziție:
Un pachet conține 100 de șervețele pre-saturate gata de
utilizare 100 g de soluție conține următoarele ingrediente
active: 17,4 g de 2-propanol, 12,6 g de etanol (94 %
concentrație procentuală de masă)
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004: < 5%
agenți tensioactivi anionici

•
•
•
•

mikrozid® AF wipes
mikrozid® PAA wipes
mikrozid® sensitive wipes
mikrozid® universal liquid

Informații despre 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.

Date fizico-chimice
Culoare:

incolor

Densitate:

cca 0,95 g/cm3 / soluția activă

Punct de aprindere:

26 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1 /
soluția activă

Formă:

Soluție apoasă cu conținut de alcool
impregnată în material nețesut

pH:

3-3,6 / soluția activă

Vâscozitate, dinamică:

nu sunt disponibile informații

Părerile experților 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:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

Recomandări speciale
Utilizați dezinfectantele în siguranță. Citiți întotdeauna
prospectul și informațiile despre produs înaintea utilizării.
Produsul are o foarte bună compatibilitate cu metalele și
materialele sintetice. Atunci când utilizați dezinfectanți pe
bază de alcool, vă rugăm să urmați cu atenție toate îndrumările
naționale privind protecția împotriva incendiilor și a exploziilor.
Tratați numai suprafețe mici. Intervalul de ștergere depinde de
temperatura camerei și de structura suprafeței care urmează
să fie dezinfectată. Mai multe informații sunt disponibile la
cerere.
Sunt disponibile următoarele dimensiuni:
• mikrozid® universal wipes premium (6 x 100 șervețele de 20
x 20 cm), acoperire*: aprox. 1,0 m²
• mikrozid® universal wipes premium maxi (6 x 80 șervețele de
25 x 25 cm), șervețele*: aprox. 1,5 m²

* Suprafața zonei de acțiune a unui șervețel depinde de condițiile ambientale și
de structura suprafeței șterse.

Informații pentru comandă
Articol

Forma de livrare

Nr. articol

mikrozid® universal wipes
premium (100 de șervețele)

6/cutie

la cerere

mikrozid® universal wipes
premium maxi (80 de
șervețele)

6/cutie

la cerere
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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.

Producător:
Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@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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Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să
contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

