Zvlhčené dezinfekční ubrousky z netkané textilie D-wipes Q jsou umístěny v dózách se speciálním
uzávěrem, který zamezuje vysychání. Dóza pro D-wipes Q 700 má tvar kbelíku se speciálním víčkem a
je do ní dodávána také náhradní náplň v PP/PE sáčku. Dóza pro D-wipes Q 160 má tvar válce se
speciálním víčkem a náhradní náplň k ní dodávána není. Výroba tohoto typu dózy je levná, náhradní
náplň by nepřinesla spotřebiteli žádaný ekonomický efekt a navíc manipulace s takto malou náhradní
náplní je nežádoucí - alkoholy rychle vysychají a výměnu náplně by bylo nutné zvládnout velmi rychle.
Uvnitř obou dóz je vždy umístěna role zvlhčené netkané textilie s perforací, která umožňuje při
průchodu vytahovací štěrbinou ubrousky jednotlivě odtrhávat. Dezinfekční roztok je silně alkoholický,
ubrousky jsou určeny pro rychlou dezinfekci malých ploch, zdravotnických prostředků i rukou. Výrobek
je registrován jako biocidní přípravek, typ 2 - pro profesionální použití, reg. č. MZDR 45855/2012 SOZ.
Použití ubrousků je jednoduché – předmět nebo plochu důkladně otřít a nechat zaschnout. Pro větší
plochy a lepší účinek použijte vždy více utěrek, případně otěr opakujte. Pro baktericidní a virucidní
účinek na ruce použijte buď 2 ubrousky D-wipes Q 160 nebo1 ubrousek D-wipes Q 700. Žádné
alkoholové ubrousky nejsou vhodné na otírání plexiskla, kůže a koženky, protože způsobují vysychání a
při dlouhodobém používání tak mohou v těchto materiálech vznikat povrchové praskliny. Toto se týká i
výrobků D-wipes Q (v sortimentu Medivet international najdete řadu bezalkoholových dezinfekčních
ubrousků vhodných právě na tyto povrchy).
Účinné látky v g na 100 g roztoku:
Alkoholy >70,0, chlorhexidin < 1,0, peroxid vodíku < 1,0, voda < 28,0.
Balení D-Wipes Q 700 obsahuje 700 trhacích ubrousků o rozměru 200 x 200 mm, čistá váha
dezinfekčního roztoku 2378 g, 1 zvlhčený ubrousek váží 4,4 g, z toho připadá 3,4 g na dezinfekční
roztok a 1 g na netkanou textilii.
Balení D-Wipes Q 160 obsahuje 160 trhacích ubrousků o rozměru 180 x 135 mm, čistá váha
dezinfekčního roztoku 334 g, 1 zvlhčený ubrousek váží 2,6 g, z toho připadá 2,1 g na dezinfekční roztok
a 0,5 g na netkanou textilii.
Spektrum účinnosti:
Baktericidní, mykobaktericidní (tuberkulocidní), fungicidní, virucidní. Kontaktní čas se liší podle
jednotlivých druhů mikroorganismů a odpovídá těmto normám:
Baktericidní - ČSN EN 13727, Mykobaktericidní - ČSN EN 14348, Fungicidní - ČSN EN 13624, Virucidní
- ČSN EN 14476.
Bezpečnostní informace a opatření:
Klasifikace impregnačního roztoku:
F - Vysoce hořlavý
Xi - Dráždivý
R36 Dráždí oči.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Podle zákona 350/2011 Sb. a směrnic Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES v posledním platném znění není
přípravek klasifikován jako nebezpečná směs a nepodléhá povinnému značení.
Vedlejší účinky:
Při dlouhodobém používání výrobek způsobuje vysušování otíraných materiálů i lidské pokožky.
První pomoc:
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte pitnou vodou, při přetrvávajícím dráždění vyhledejte
lékařskou pomoc.
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