Informācija par produktu
Virsmu dezinfekcijas līdzeklis

Lietošanai gatavas alkoholu saturošas
dezinfekcijas salvetes

mikrozid® AF salvetes
Mūsu plusi:
- lietošanai gatavas, piesātinātas dezinfekcijas
salvetes
- ļoti plaša biocidāla iedarbība īsākajā laika posmā
- ātri nožūst
- 150 salvetes iepakojumā/uzpildīšanas pakā

Ekspozīcijas laiks
Efektīvs pret

Ekspozīcijas
laiks

Baktērijas, sēnītes (C.albicans)
(saskaņā ar DGHM vadlīnijām pie īsām
1 min.
ekspozīcijas laikiem)
MRSA
1 min.
Pielietošana
TB
1 min.
Alkoholu saturošs līdzeklis medicīnisko ierīču ātrai
Pilnībā virucidāls*
30 min.
dezinfekcijai [Œ 0297] vietās ar paaugstinātu
Enkapsulētiem vīrusiem (tai skaita HIV,
30 sek.
inficēšanās risku un vietās, kur nepieciešams īss
HBV, HCV)
kontakta laiks, piemēram,
Adenovīrusi (2. tips)
2 min.
· Pacientu ārstēšanas iekārtām
Norovīrusi**
1 min.
· Apskates kušetēm
Rotavīrusi
30 sek.
· Operācijas galdiem un blakus darba virsmām
Poliovīrusi
30 min.
· Medicīnisko ierīču virsmām
Palyoma SV 40
15 min.
Vaccinia
30 sek.
Mikrobioloģiskā efektivitāte
VAH/DGHM-List/Sertifikāts
· Baktērijas (tai skaitā TB) · Sēnītes · Hepatīta B vīrusi Virsmu dezinfekcija slimnīcās un
5 min.
· HIV · HCV · Adenovīrusi · Rotavīrusi · Papovavīrusi ·medicīnas prakses vietās
Poliovīrusi
ÖGHMP ekspertīze No. 95/8
1 min.
* Saskaņā ar Roberta Koha Institūta vadlīnijam –
German Federal Health Gazette 01/2004
** Peles Nora vīruss saskaņa ar EN 14 476
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Īpaši norādījimi
Sastāvs: viena bundža/uzpildīšanas paka satur 150 Nepieļaut nokļūšanu acīs. Ieteicams lietot gumijas
lietošanai gatavas salvetes. 1 g šķīduma satur: 0,25 g cimdus. Nelietot uz alkoholu jutīgam virsmām (piem.,
etanols (94 %), 0,35 g propan-1-ols
akrila stikls).
Ķīmiskie/fiziskie dati
Aktīva sastāvdaļa:
Vides informācija
Izskats:
dzidrs, bezkrāsas šķīdums Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, uzlabotā, drošā
Blīvums (pie 20 °C):
ap 0,89 g/cm3
un videi draudzīgā ražošanas procesa ceļā, tajā pašā
Viskozitāte (DIN 53 211): < 15 sek.
laikā saglabājot augstus kvalitātes standartus.
Termiskā stabilitāte:
no -5 °C līdz +40 °C
Ekspertu viedokļi un pārēja informācija
pH:
ap 6,0
Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur
Uzliesmošanas punkts
27 °C
Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un
(DIN 51 755):
pārskatus par Mikrozid® AF salvetēm:
www.schuelke.com
Lietošanas instrukcija
Noslauciet virsmu ar impregnētu audumu. Nodrošiniet Jūsu individuālajiem jautājumiem:
Klientu apkalpošanas centrs
pilnīgāku samitrināšanu un atstājiet to iedarboties.
Lielākām virsmām, pēc nepieciešamības, izmantojiet Tālr. +371 67795240
Epasts: schuelke@interlux.lv
vairākas salvetes
Web: www.schuelke.lv
Marķēšana atbilstoši ES Direktīvām
R10:
Uzliesmojošs

Schülke&Mayr GmbH
Interlux, SIA
Schülke & Mayr GmbH is certifi ed according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and 22840 Norderstedt, Germany “Jaunbūmaņi”, 2.korp.
Phone
+49
(0)
40
521
00
0
Dreiliņi, Stopiņu nov., LV2130
DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318 Tālr. +371 67795240
accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).
www.schuelke.com
Fakss +371 67795240
mail@schuelke.com
schuelke@interlux.lv
www.schuelke.lv

Schülke&Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60
office@schuelke.at

