
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surfaces 

Bacillol® 30 Tissues 
Kasutusvalmis rätikud tundlike pindade 

kiirdesinfektsiooniks. 
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Suurepärane materjalisobivus. 
Sobib puutetundlikele ekraanidele, 

 nutiseadmetele ja 
mobiiltelefonidele. 

Kiire toimega. 
. 
 



 

 

 

Toote omadused 
 

- kasutusvalmis rätikud, mis on 
immutatud   Bacillol

®
 30 Foam-iga 

- kõrgkvaliteetsest rebimiskindlast PET 
fliisist 
- kiire toimega 
- väga hea materjalisobivus, sobib ka 
tundlike materjalidega nagu   makrolon

®
, 

pleksiklaas
®
 ja polüsulfoon 

- katab pinnad ühtlaselt ja kuivab kiiresti 
- mugav pakend 
- aldehüüdi-, värvainete- ja parfüümivaba  
 
 

Koostis 
 

Toimeained lahuses:  
Etanool 140 mg/g; Propaan-2-ool 100 
mg/g; Propaan-1-ool 60 mg/g, N-Alküül-
Aminopropüül-Glütseriin (CAS number 
1397 34-65-9) 5 mg/g. 
 
Mikrobioloogiline spekter 
 

- Bakteritsiidne 
- Pärmiseentevastane 
- Virutsiidne ümbrisega viiruste vastu  
(k.a. HBV, HIV, HCV) 
- MNV  
- polüomaviirus ja rotaviirus 
 
Kasutusvaldkond 

 
Bacillol

®
 30 Tissues sobib kasutamiseks 

materjalisõbralikuks kiirdesinfektsiooniks: 
 

Pindadele vastavalt biotsiidide direktiivile 
(BPD) nagu näiteks: 
 
- tundlike kommunikatsiooniseadmete 
ekraanid, klaviatuurid või puutetundlikud 
ekraanid. Näiteks: mobiiltelefonid, arvutid 
 
- tundlikud pinnad tervishoiuasutustes, 
mis on tehtud näiteks: 
makrolonist,akrüülklaasist, polüsulfoonist 
või kunstnahast 
 
- tundlikud pinnad söökla köökides, 
toiduainete töötlemise valdkondades, või 
kohtades kus on kontakt tundlike 
pindadega 
 

 

Meditsiiniseadmed, mis kuuluvad 
Meditsiiniseadme Direktiivi alla  (MDD) 
nagu näiteks: 
 

- kaasaskantavate ning statsionaarsete 
meditsiiniseadmete kuvarid, klaviatuurid 
või puutetundlikud ekraanid. Näiteks: 
monitooringusüsteemid 
- tundlikud, mitteinvasiivsed 
meditsiiniseadmed. Näiteks: 
mammograafia seadmed, 
operatsioonisaali lambid 
 
 
Kasutamine 

 
Pinnad üle pühkida Bacillol 30 Tissues 
rätikuga. Parimate desinfektsiooni- 
tulemuste saavutamiseks teha kindlaks, 
et kogu pind on niiske. 
Tänu Bacillol 30 Tissues koostisele, võib 
neid kasutada ka ilma kaitsekinnasteta, 
kui on tagatud infektsiooni- ja tööohutuse 
nõuded. 
Mitte kasutada naha puhastamiseks. 
Kasutatud rätik ära visata. Et vältida 
rätikute kuivamist, sulgeda pakend 
korralikult. 
Mitte kasutada invasiivsete 
meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks. 
 
- Kõvade pindade desinfitseeriva toime 
toimeaeg: 30 sekundit 
 
Kasutage desinfektsioonivahendeid 
turvaliselt. Alati tutvuge tooteinfoga enne 
kasutamist..  
 

Bacillol® 30 Tissues 
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Soovitused ülepühkimismeetodi kasutamiseks 

- Võimaluse korral kasuta alkoholibaasilisi 
desinfektsioonivahendeid, mis ei sisalda lisaaineid, 
sest need kuivavad ilma pinnale jälgi jätmata 
 
- Teise võimalusena võib kasutada alkoholibaasilisi 
vahtusid, mis ei põhjusta lenduvat aerosooli. 
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Elutud pinnad on osutunud suurimaks saastunud ja infektsioonidega 
kaetud alaks (1). Saastunud ja infektsioonidega kaetud pindade (eriti 
väikeste ja raskesti ligipääsetavate pindade) desinfektsiooniks sobib eriti 
hästi ülepühkimismeetod või pihustamis-/pühkimismeetod või 
pihustamismeetod (2, 3, 4)  alkoholibaasilise desinfektsioonivahendiga. 
Oluline on, et kasutatakse toodet korrektselt. 
 
- Kui võimalik, eelista alati ülepühkimismeetodit, see välistab aerosooli 
sissehingamist ja kindlustab parima märgumise. 

- Pihustamise puhul , kui võimalik tuleb alati üle pühkida, et kindlustada 
parim märgumine (pihustamis-ülepühkimismeetodil desinfektsioon) 

- Piira pihustamisdesinfektsiooni ja kasuta seda ainult nendel aladel, kus 
ei ole võimalik teostada ülepühkimismeetodit või pihustamis-
ülepühkimismeetodit.  

- Selleks, et vältida aerosooli sissehingamist pihusta toodet otse lapile või 
pihusta pindasid lühikeselt distantsilt. 
 
 
 
 



 

 

  Bacillol® 30 Tissues 
 
 

Tõestatud efektiivsus 
 

Bacillol
®
 30 Tissues on kasutusvalmis.rätikud 

 

Bakterid ja seened 

EN 
Faas  2 / Etapp 1 
 Efektiivsus vastavalt EN normile  
Faas 2 / Etapp 1 (suspensioontestid),  
testitud puhastes / määrdunud tingimustes 

Bakteritsiidne (EN 13727)  

- määrdunud tingimused 30 sek. 

Pärmiseente vastane (EN 13624)  

- määrdunud tingimused 30 sek. 

VAH 
Porfülaktiline  niiske lapiga desinfitseerimine 
vastvalt VAH soovitustele. 
Tuginedes suspensioon- ja praktilistele testidele,  
puhastes tingimustes  (visuaalselt puhtad pinnad) 
/määrdunud tingimused  (nähtavalt saastunud 
pinnad.)  

Bakteritsiidne/Pärmiseente vastane  

- määrdunud tingimused 5 min. 

DGHM  
Kiirdesinfektsioon (vastavalt DGHM); Tuginedes 
suspensioon- ja praktilistele testidele; testitud 
puhastes ja määrdunud tingimustes. 

Bakteritsiidne/Pärmiseente vastane  

-määrdunud tingimused 30 sek. 

Viirused 
Efektiivsus viiruste vastu  (DVV) Virutsiide ümbrisega viiiruste vastu  

(ik.a. HBV, HIV, HCV) 
30 sek. 

Efektiivsus ümbriseta viiruste vastu (DVV). Polüomaviirus 5 min. 
Efektiivsus ümbriseta viiruste vastu (vastavalt EN) MNV  

- puhtad tingimused 5 min. 

- määrdunud tingimused 5 min. 

Rotaviirus 1 min. 

(Toidu) Tööstus 

EN 
Faas 2 / 2 
Faas 2 / 1  
Effektiivsus vastavalt  EN Normidele (Faas 2 / 2  ja 
Faas 2 / 1), testitud erinevate tingimuste puhul. 

Bakteritsiidne (EN 13697 + EN 1276)  

- vähese, rohke ja piim saastumisega (20°C) 1 min. 

Pärmiseente vastane (EN 13697 + EN 1650)  

- vähese, rohke ja piim saastumisega (20 °C) 1 min. 

EN 
Faas 2 / Etapp 2 
Effektiivsus vastavalt  EN Faas  2 / Etapp 2  
(praktilised testid), testitud erinevates tingimustes 

Bakteritsiidne (EN 13697)  

- vähese, rohke ja piim  saastumisega (20°C) 1 min. 

Pärmiseente vastane(EN 13697)  

- vähese, rohke ja piim saastumisega (4°C, 10°C  ja 
20°C) 

1 min. 

EN 
Faas 2 / Etapp 1 
Effektiivsus vastavalt  EN Phase 2 / Step 1 
suspensiooni testid), testitud erinevates tingimustes 

Bakteritsiidne (EN 1276)  

- vähene, rohke ja piim saastumine (20°C) 1 min. 

Pärmiseente vastane (EN 1650)  

- vähene, rohke ja piim saastumine (20°C) 1 min. 

 

 
 
Kogu info põhineb Bacillol

®
 30 Foam lahusel. 

Pakend: N80; ühe rätiku suurus 180mm*200mm, kastis 6 pakki. 

Nimekirjad 

 
Kogu info põhineb Bacillol

®
 30 Foam 

lahusel: 
- sertifikaat/nimekiri välja antud VAH poolt 
- CE-märgistus vastavalt 
meditsiiniseadmete direktiivile (MDD) 
 - virutsiidsete desinfektsioonivahendite 
nimekirjas, mis on välja antud IHO 
(German Industrial Association for 
Hygiene and Surface Protection) poolt 
- desinfektsioonivahendite (toidutööstuse) 
nimekirjas, mis on välja antud IHO 
(German Industrial Association for 
Hygiene and Surface Protection)  poolt 
- biotsiidi registreerimistunnistus: 
N1237/14 
 
Keemilis-füüsikaline teave 

 
Kogu info põhineb Bacillol

®
 30 Foam 

lahusel:: 
- Süttimispunkt 
(DIN EN ISO 3679)  31 °C 
- Tihedus(20 °C)    u. 0.96 g/cm

3 

Refraktsioon nD
20

      u. 1.36 
 
Fliisist rätik: 
- Mõõdud: 180 mm x 200 mm 
 
Stabiilsus 
 

- pärast avamist:  3 kuud   
 
Maaletooja: 
Semetron AS 


