Dezinfekcijas salvetes

Spirtu nesaturošas ātrās dezinfekcijas salvetes
● universālas, ērtas un prakstiskas lietošanā
● plaša un ātra iedarbība
● transvaginālo un vēdera izmeklējumu veikšanai izmantojamo
ultraskaņas zondu virucīdai dezinfekcijai

Produkta apraksts
CLEANISEPT WIPES FORTE ir
spirtu nesaturošas, lietošanai
gatavas ātrās dezinfekcijas
salvetes ar virucīdu iedarbību,
medicīnas ierīču un medicīnas
iekārtu apstrādei.
CLEANISEPT WIPES FORTE
nodrošina
praktisku
un
ekonomisku pielietojumu, īpaši
piemērotas transvaginālo un
vēdera
izmeklējumu
zondu
apstrādei. Salvetes nesatur spirtu,
aldehīdus un fenolus.

Pielietojums

Medicīnas ierīču direktīva
(MDD): spirtu jutīgu, neinvazīvu
medicīnas
ierīču
kā
arī
transvaginālo
un
vēdera
izmeklējumu ultraskaņas zondu
ātrai dezinfekcija un apstrādei.

Lietošana

Apstrādāt virsmu ar CLEANISEPT
WIPES FORTE, līdz tā ir pilnībā
mitra un ļaut tai nožūt, ievērojot
nepieciešamo iedarbības laiku.

Lietošanas norādījumi
Apstrādājot ultraskaņas zondes,
jāņem vērā higiēnas
pamatnormas (it īpaši personīgā

Iedarbības spektrs un laiks

2 min

Baktericīda un levurocīda iedarbība
Rekomendētā lietošana
virsmu dezinfekcija:
baktericīda, levurocīda*
Sporicīda
(Clostridium difficile)

VAH**
EN 16615

ar mehānisku iedarbību, netīras virsmas

EN 13704

●
●

Vīrusi
Virucīda iedarbība
Virucīda iedarbība**
Iedarbība pret Paliomas
vīrusi

RKI/DVV
EN14476
prEN16777
4 virsmu tests/
Praktiskais
nēsātāja tests

Iesk. polio-, adeno-, norovīrusus
Un SV40/popova-/
Paliomas vīrusu

●

Tīras virsmas

●
●

* ieskaitot 2. fāze 1. solis un 2. fāze 2. solis (kvantitatīvās suspensijas tests un kvantitatīvais nesēja tests)
** VAH sarakstā atrodams kolonā pie 5 min

aizsardzība, piemērota higiēniska darba
vide, higiēniska roku dezinfekcija).
Priekšapstrāde:
pēc aizsargapvalka noņemšanas noslaukiet
zondi ar tīru, bakteriāli nepiesārņotu dvieli,
kas samitrināts ar ūdeni. Aptveriet ar
plaukstu, kurā izklāts dvielis, zondi un
vienmērīgi noslaukiet virsmu 5 reizes,
vienlaikus veicot nelielu spiedienu uz virsmu.
Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā
samitrinātas. Pēc tam nosusiniet zondi ar
tīru vienreizējās lietošanas dvieli. Izmetiet

dvieli.
Tīrīšana:
Izņemt vienu CLEANISEPT WIPES FORTE
salveti no iepakojuma un atvērt to plaukstā.
Notīrīt visas virsmas vismaz 5 reizes,
ieskaitot rokturus, cieši apverot ar plaukstu
zondi un izdarot vieglu spiedienu uz virsmām.
Pārliecināties, ka virsmas ir pilnībā
samitrinātas. Izmetiet salveti.
Dezinfekcija:
Izņemt otru CLEANISEPT WIPES FORTE
salveti no iepakojuma un atvērt to plaukstā.

Dezinfekcijas salvetes

Spirtu nesaturošas ātrās dezinfekcijas salvetes
Notīrīt visas virsmas vismaz 5 reizes,
ieskaitot rokturus, cieši apverot ar plaukstu
zondi un izdarot vieglu spiedienu uz
virsmām. Pārliecināties, ka virsmas ir pilnībā
samitrinātas. Ievērot noteikto dezinfekcijas
iedarbības laiku, vismaz 2 minūtes. Izmest
salveti.

Materiālu saderība

Pēc atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

Ekspertu viedokļi

Lietošanas norādījumi
Sastāvs

100g šķīduma satur:
0,4g alkil (C12-16)dimetilbenzilamonija
hlorīdu
0,2g didecildimetilamonija hlorīds

CLEANISEPT WIPES FORTE piemērotas
šādu ražotāju transvaginālo un vēdera
izmeklējumu ultraskaņas zondu apstrādei:
 Esaote GmbH, Ķelne
 Siemens Medical Solutions,
Erlangen

Mums ir plašs ekspertu pārskatu portfelis
visiem mūsu produktiem, kas pieejami pēc
pieprasījuma.

PRIEKŠAPSTRĀDE
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Produkta nosaukums

CLEANISEPT WIPES
FORTE

UZGLABĀŠANA:

Viena vienība

Saturs

Salvešu izmērs

Artikuls

Bundža

100 salvetes

14 x 20 cm

00-235-D100

Lietot deznfekcijas līdzekli uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr iepazīties ar informāciju uz etiķetes.

Piesardzības un bīstamības
ziņojumi
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu
ietekmi. Izvairīties no nokļūšanas vidē.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar
ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas,
ja tādas ir un to ir viegli izdarīt. Turpināt
skalot. Atbrīvoties no satura/ tvertnes
sertificētā apsaimniekošanas uzņēmumā vai
savākšanas punktā.
Tikai profesionālai lietošanai

