ické
Prakt é
l
a r ych
Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholovým roztokem určené pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem.

desam® wipes
Naše Plus:
Rychlý dezinfekční efekt

Použití

Expozice

Dezinfekce ploch a povrchů zdravotnických prostředků

15 s

Účinnost od 15 sekund
Okamžitě k použití
Dobrá materiálová snášenlivost

Spektrum účinnosti:
Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Oblast použití:
desam® wipes jsou určené pro rychlou a snadnou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků, přístrojů a pomůcek odolných vůči
vodě a působení alkoholu. Vhodné pro oblast zdravotnictví, ordinace lékařů, ústavy sociální péče, laboratoře, lékárny, domácí péči
a obecnou praxi.
Vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a účinně dezinfikovat
zdravotnické prostředky, jako např.:
•
povrchy v blízkosti pacientů, kontaktní povrchy, operační stoly
•
stoly, stolky, odkládací a manipulační plochy
•
kliky, vozíky, madla, opěradla
•
vyšetřovací křesla, pomůcky apod.
desam® wipes jsou materiálově kompatibilní s nerezovou ocelí,
barevnými kovy a jejich slitinami, pochromovanými a smaltovanými povrchy, sklem, porcelánem, PVC, apod. Není vhodný na
povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akrylát a lakované
povrchy).

Účinnost

Testovací norma

Expozice

EN 13727 2

15 s

EN 14561 2

30 s

EN 13697 2

30 s

SOP 1

30 s

EN 13624 2

15 s

EN 13697, EN 14562 2

30 s

Virucidní (BVDV, Vaccinia)

DVV/RKI 2

30 s

Virucidní (Noro)

EN 14476 2

30 s

Virucidní (Polio, Adeno)

EN 14476 1

30 s

SOP

30 s

Virucidní (Adeno)

DVV/RKI 2

60 s

Virucidní (Polio)

EN 14476 2

15 min

EN 14348 1

30 s

EN 14348 2

1 min

Mykobaktericidní (M. TBC)

SOP 1

30 s

Tuberkulocidní (M. terrae)

EN 14348 2

30 s

Baktericidní

Baktericidní (MRSA)
Fungicidní (C. albicans)
Fungicidní (C. albicans , A. niger)

Virucidní (Rota)

Návod na použití:
Předem odstraňte hrubé nečistoty. Vytáhněte ubrousek z plastikové dózy a stírejte dezinfikovaný povrch. Dbejte na důkladné smočení povrchu. Nechejte zaschnout. Používejte pouze na suché a studené povrchy. Pro dezinfekci větších ploch použijte více ubrousků.
Po použití dózu důkladně uzavřete. Jeden ubrousek vystačí na
plochu 0,25 m2. Při ošetřování zdravotnických prostředků dbejte na
pokyny výrobce. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).

Mykobaktericidní
(M. avium, M. terrae)

1 – Nižší zátěž, 2 – Vyšší zátěž

desam® wipes
Složení:

Životní prostředí:

100 g přípravku desam® wipes obsahuje následující účinné látky:
•

45 g Ethanol

•

30 g Propan-2-ol

•

0,5 g Didecyl dimethyl ammonium chlorid

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
Vzhled
Zápach (vůně)
Hustota

čirá kapalina
charakteristický po alkoholu, bez parfemace
cca. 0,85 g/cm3 / 20 °C

Zvláštní upozornění:
Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku.
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými
povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a přímého slunečního
záření. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol
(plexisklo, akryláty, lakované povrchy).

Logistické informace:
Název produktu
desam® wipes

Balení

Ks v kartonu

dóza á 100 ks ubrousků
náhradní balení á 100 ks ubrousků
(Rozměry ubrousku 13x22 cm)

12
12

Doba exspirace:

24 měsíců

Zdravotnický prostředek tř. IIa [

  1023 ]

Další informace:
Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel
certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 08022016

Typ přípravku:

