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Kiilto „Cleanisept“
servetėlės
Dezinfekcinė šluostė

Dezinfekcinės servetėlės, skirtos neinvaziniams medicinos prietaisams ir sritims, kurios yra šalia pacientų ir kurių
higiena yra kritiškai svarbi, dezinfekuoti. Pakuotėje yra 100 vnt.
Naudojimas

Naudojamos medicinos įrangai ir paviršiams (MDD IIa klasė) valyti ir dezinfekuoti. Servetėles taip pat
galima naudoti ultragarso įrangos jutikliams dezinfekuoti. Patvirtintos ultragarso galvutėms,
pagamintoms „Siemens“, „Philips“, GE, „Shimadzu“, „SonoAce“, „Aloka“, „Toshiba“, „Esaote“, „Zonare“,
„Hitachi“, „Sonosite“ ir „Samsung Medison“, dezinfekuoti.
Maisto pramonėje ir profesionaliose virtuvėse servetėlės naudojamos savikontrolės prietaisams (pvz.,
termometrams) dezinfekuoti.

Produkto savybės

Produktas yra mikrobicidiškai efektyvus (bakterijos, grybelis (EN 13697), virusai (BVDV, vakcina, Rota,
Papova). Pasiekiama daugybė įvairios mokslinių bandymų informacijos, įskaitant EN 16615 tyrimus.
Dezinfekcinė medžiaga yra neutralaus pH ir tinka naudoti jautrioms medžiagoms, pvz.,
įvairiems plastikams, dezinfekuoti. Produktas patikrintas dermatologų. Servetėlės pagamintos iš
pūkelių nepaliekančios medžiagos.
Pakuotėje yra 100 vienkartinių pluoštinės medžiagos servetėlių, 14 x 20 cm dydžio.

Naudojimo
instrukcijos

Pirmasis naudojimas: plastikinio dozatoriaus viduje yra servetėlių ritinėlis plastikinėje pakuotėje.
Atidarykite dozatorių ir prapjaukite plastikinės ritinėlio pakuotės angą. Ištraukite servetėlę per tiekimo
angą, esančią vidiniame dangtelyje.
Nuplėškite servetėlę ir uždarykite pakuotės dangtelį. Nuvalykite užterštą sritį ir palikite išdžiūti. Jei
reikia, paviršius gali nudžiūti per vieną minutę. Panaudotą servetėlę tinkamai išmeskite.
Jautriausius paviršius rekomenduojama valyti vandeniu arba šluoste, sudrėkinta švelniu muilo tirpalu.

Pastaba

Panaudoję visada uždarykite pakuotės dangtelį. Atidarytą pakuotę reikia sunaudoti per 3 mėnesius.
Pakuotę galima papildyti (8085).

Sudėtis

Produkto pH

Sudėtinė dalis

Poveikis

Dietanolaminas

Biocidas

Alkilbenzildimetilamonio
chloridas

Biocidas

Alkilmetilbenzilmetilamonio
chloridas

Biocidas

7.5 neutralus
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Laikymas

Naudojimo trukmė išspausdinta ant servetėlių pakuotės (dozatoriaus viduje).
< +28 °C, naudojimo trukmė – 3 metai nuo pagaminimo datos.

Išvaizda ir kvapas

Šis produktas yra beveik bekvapis.

Gamybos šalis

VOKIETIJA

Pakuotės dydis /
produkto kodas

Papildoma
informacija

Pardavimų skyrius

Prekės kodas

GTIN

12 x 1 vnt.

8080

4260068629711

12 x 1 vnt.

8085

4260068629704

Atnaujintą popierinės brošiūros versiją galite peržiūrėti internetinėje svetainėje www.kiiltoclean.com/lt
arba atsiųsti el. laišką mūsų klientų aptarnavimo skyriui adresu: info.kiiltoclean.lt@kiilto.com.
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