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Desinfitseerivad lapid mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete ja patsientide läheduses asuvate ja hügieeniliselt kriitiliste
piirkondadele. Pakis 100 lappi .

Rakendused Meditsiiniseadmete ja pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks (meditsiiniseadmete direktiiv,
klass IIa). Salvrätte võib kasutada ka ultraheliaparaatide andurite desinfitseerimiseks. Sobib järgmiste
tootjate valmistatud ultraheliaparaatide otsikute puhastamiseks: Siemens, Philips, GE, Shimadzu,
SonoAce, Aloka, Toshiba, Esaote, Zonare, Hitachi, Sonosite või Samsung Medison,
Toiduainetööstuses ja suurköökides kasutatakse salvrätte autoseireseadmete (näiteks termomeetrite)
desinfitseerimiseks.

Toote omadused Toode on tõhusa mikrobitsiidse toimega (bakterid, seened (EN 13697), viirused (veiste viirusdiarröa,
vaktsiinia, rotaviirus, papovaviirus). Saadaval on hulgaliselt uurimisandmeid, sh standardi EN 16615
testid. Desinfitseerimisvahendi pH on neutraalne ja sobib ka tundlike materjalide, näiteks
 erinevate plastide puhastamiseks. Toode on dermatoloogiliselt kontrollitud.  Salvrätid on valmistatud
ebemevabast kangast.

Pakis on 100 ühekordseks kasutamiseks mõeldud kangakiududest salvrätti mõõtmetega 14 x 20 cm.

Kasutusjuhend Esmakordsel kasutamisel: Plastjaoturi sees on kilekotis salvrätirull. Avage jaotur ja lõigake rulli hoidva
kilekoti sisse avaus. Tõmmake läbi siseümbrises oleva jaotusava kaudu välja üks salvrätt.
Rebige see küljest ja pange pakendi kaas tagasi kohale. Pühkige määrdunud pinda ja laske sel kuivada.
Vajaduse korral võib pinna ühe minuti pärast üle kuivatada. Visake kasutatud salvrätt nõuetekohaselt
ära.
Kõige tundlikumaid pindu soovitatakse pühkida lapiga, mida on niisutatud vee või lahja seebilahusega.

Märkus Pärast kasutamist sulgege alati pakendi kaas. Avatud paki sisu tuleb ära kasutada 3 kuu jooksul.

Koostis Toimeaine Toime

Didetsüülmetüülammooniu
mkloriid

Desinfitseeriv toimeaine.

Alküülbensüüldimetüülam
mooniumkloriid

Desinfitseeriv toimeaine.

Alküületüülbensüülmetüüla
mmooniumkloriid

Desinfitseeriv toimeaine.

Toote pH 7.5 Neutraalne

Säilitamine Kõlblikkusaeg on prinditud salvrätipaki sisse (jaoturi sisse).
< +28 °C, kõlblikkusaeg kolm aastat tootmiskuupäevast.

Cleanisepti salvrätikud
Desinfitseerivad lapid
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Välimus ja lõhn Valge salvrätik, kerge lõhnaga.

Tootjariik SAKSAMAA

Pakendi
suurus/Tootekood

Müügiühik Tootekood GTIN Märkus

12 x 1 tk 8080 4260068629711
Desinfitseerivad
lapid

12 x 1 tk 8085 4260068629704 Täitepakend

Lisateave Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiiltoclean.com/ee või saatke e-kiri
info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.
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