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zvlhčené, jednotlivě balené dezinfekční ubrousky

Clinell Antimicrobial Hand Wipes 100

Clinell Antimicrobial Hand Wipes ničí 99,999 % mikroorganismů. Výrobek splňuje platné normy pro
baktericidní a fungicidní přípravky, je do značné míry také virucidní. Aktuální nebezpečí - Coronavirus likviduje za 30 sec.
Expoziční doba:
10 vteřin - bakterie včetně MRSA (norma ČSN EN 13727, baktericidní účinek ve zdravotnictví)
10 vteřin - mykobakterie (norma ČSN EN 14348, mykobaktericidní účinek ve zdravotnictví)
60 vteřin - baktericidní na pokožce (norma ČSN EN 1500, hygienická dezinfekce rukou)
60 vteřin - plísně (norma ČSN EN 13624, fungicidní účinek ve zdravotnictví)
30 vteřin - noroviry a adenoviry (norma ČSN EN 14476, virucidní účinek ve zdravotnictví)
60 vteřin - virus H1N1, Hepatitis C (norma ČSN EN 14476, virucidní účinek ve zdravotnictví)
Použití ubrousků v praxi:
Clinell Antimicrobial Hand Wipes jsou primárně určeny k dezinfekci rukou pacientů a mohou výrazně
přispět k prevenci exogenních nozokomiálních infekcí v nemocničních zařízeních, klinikách apod. Najdou
široké použití i mimo zdravotnictví, např. při běžné osobní hygieně a mnoha pracovních činnostech. Kromě
specifické směsi biocidních látek využívající jejich synergického efektu obsahují také povrchové činidlo,
které rozpouští nečistoty a dále také kosmetické přísady vhodné pro péči o pokožku, jako např. extrakt
z listů Aloe Vera. Při dezinfekci rukou výrazně předčí účinek dezinfekčních gelů, které lze aplikovat
v principu pouze na čisté ruce (protože nečistotu nijak neodstraňují) a na rozdíl od gelů jsou do značné
míry i virucidní.
Použitá směs dezinfekčních látek neobsahuje Ethanol ani Isopropanol a výrobek tak nezpůsobuje
vysychání pokožky.
Klasifikace výrobku: Zdavotnický prostředek tř. I, nesterilní.
Účinné látky:
2-Fenoxyethan-1-ol, Benzyl-C12-16 alkyldimethyl chloridy, Didecyl (dimethyl)
amonium chlorid, Bifenyl-2-ol
Rozměry ubrousku: 19 x 16 cm
Materiál ubrousku: Netkaná textilie, tzv. spunlace, 40 gsm
Spotřebitelské balení: Papírová krabička 13,5 x 12,0 x 10,5 cm, obsah 100 jednotlivě balených ubrousků
v PE sáčcích
Obchodní balení:
1 karton = 8 krabiček, rozměry kartonu 42,5 x 28,5 x 13,9 cm, váha 5,5 kg
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