
Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji
powierzchni wyrobów medycznych

mikrozid® sensitive wipes
chusteczki

Zalety
bez substancji zapachowych

możliwość użycia do mycia i dezynfekcji inkubatorów

doskonała kompatybilność materiałowa

bez zawartości alkoholu

szybkie działanie

gotowe do użycia

doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące

produkt bezalkoholowy - do stosowania z głowicami USG
(Philips, GE, Siemens)
doskonała tolerancja materiałowa

Obszary zastosowania
Chusteczki mają zastosowanie do dezynfekcji
powierzchni wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów
diagnostycznych, głowic utradźwiękowych, słuchawek
lekarskich itp. oraz innych nieodpornych na działanie alkoholi
wyrobów medycznych (pleksiglas). Możliwość zastosowania
na oddziałach noworodkowych.

Właściwości produktu
mikrozid® sensitive wipes wykonane są z włókniny
polipropylenowej nasyconej płynem dezynfekcyjnym o
wymiarach 20 cm x 20 cm, odrywanych pojedynczo. Działa
bakteriobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV,
wirusa vaccinia, rotawirusa, norowirusa i wirusa polyoma
SV40.

Wskazówki dotyczące stosowania
Powierzchnie wytrzeć dokładnie nasączoną chusteczką,
zwrócić uwagę na dokładne zwilżenie całej powierzchni,
pozostawić do wyschnięcia. Po użyciu zwrócić uwagę na
dokładne zamknięcie opakowania. Po wyczerpaniu się

zawartości opakowania można je uzupełnić wkładami
umieszczonymi w torebce foliowej.
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

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

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dane produktu
100 g roztworu zawiera następujące substancje czynne: 0,26
g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
(C12-16)), 0,26 g chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), 0,26
g alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12-
C14)).

Dane chemiczno-fizyczne

Forma Roztwór wodny na włókninie

Gęstość ok.   1,00 g/cm3 /   20 °C /   dla aktywnego
roztworu

Kolor bezbarwny

pH 6 - 8 /   100   % /   20 °C /   dla aktywnego
roztworu

Tarcie, dynamiczne Brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Opakowanie należy szczelnie
zamykać.  Nie używać po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 2 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT 12/Karton 70001404

MIKROZID SENSITIVE WIPES
chust.doz.200ST

10/Karton 109184

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje
Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące
preparatu.


