excel
Μαντηλάκια βισκόζης

• 100% βιοδιασπώμενα
μαντηλάκια βισκόζης

100%

βιοδιασπώμενα

• Διάλυμα εμποτισμού:
σύνθεση χωρίς άρωμα και
αλκοόλες
• Ευρύ αντιικό φάσμα
• Αντιμικροβιακή
δραστικότητα από τα 2
λεπτά
• Υψηλή συμβατότητα με
εξοπλισμό

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Επεξεργασία μη εμβαπτιζόμενων και μη επεμβατικών ιατροτεχνολοιγκών συσκευών*.
Καθαρισμός στελεχών ενδοσκοπίων κατά την προεπεξεργασία πριν την εμβάπτιση για
καθαρισμό και απολύμανση.

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

* Παραδείγματα: κεφαλές υπερήχων, αισθητήρες πίεσης, ελεγκτές σακχάρου στο αίμα,
συσκευές παρακολούθησης πίεσης, ανακλαστικά σφυριά...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύνθεση: 100% βισκόζη
Διαστάσεις: 180 x 200 mm

ΣΥΣΤΑΣΗ
Μαντηλάκια εμποτισμένα με απορρυπαντικό και απολυμαντικό διάλυμα:
χλωριούχο διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο (CAS N° 7173-51-5: 3 mg/g), μη ιονικά
τασιενεργά, αποσκληρυντικό παράγοντα, έκδοχα.

excel
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πάρτε ένα μαντηλάκι και
κλείστε καλά τη
συσκευασία.

Εφαρμόστε το μαντηλάκι στην
επιφάνεια
που
θέλετε
να
επεξεργαστείτε. Εάν χρειάζεται,
χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο
μαντηλάκι. Σεβαστείτε τον χρόνο
επαφής για την επιθυμητή
δραστικότητα.

Αφήστε την επιφάνεια να
στεγνώσει. Δεν χρειάζεται να
ξεπλύνετε παρά μόνο σε
περίπτωση
παρατεταμένης
επαφής με το δέρμα ή τους
βλεννογόνους. Κλείστε καλά
τη συσκευασία μετά από κάθε
άνοιγμα.

Σημείωση: Τα WIP'ANIOS EXCEL δεν υποκαθιστούν τον καθαρισμό και την απολύμανση με εμβάπτιση, εάν αυτή είναι δυνατή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Ανατρέξτε στην ετικέτα (Συντάσσεται σύμφωνα με τους ισχύοντες
ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την ταξινόμηση και την
επισήμανση των χημικών προϊόντων).
Φυλάσσεται μεταξύ + 5 ° C και + 35 ° C.
Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIb (οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε). Για επαγγελματική χρήση.
Χρησιμοποιήστε το εντός 3 μηνών μετά το άνοιγμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1

WIP’ANIOS EXCEL
6 πακέτα με 100 μαντηλάκια..............................................2446.655

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Βακτηριοκτόνο και ζυμοκτόνο σε 2 λεπτά, 20°C (EN 16615).
Διάλυμα εμβάπτισης: Βακτηριοκτόνο σε 1 λεπτό, 20°C (EN 13727). Ζυμοκτόνο
σε 2 λεπτά, 20°C (EN 13624).
Δραστικό σύμφωνα με το EN 14476 σε 1 λεπτό, 20°C έναντι των HIV-1, PRV
(υποκ. του HBV), BVDV (υποκ. του HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus
και σε 5 λεπτά, 20°C, έναντι του Polyomavirus SV40
Όλη η αντιμικροβιακή δραστηριότητα του προϊόντος περιλαμβάνεται στον
επιστημονικό φάκελο, διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.
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