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„Easydes“ servetėlės
Dezinfekcinė šluostė

Dezinfekcinės medicinos prietaisų servetėlės. 16 vnt./pak.
Naudojimas

Skirtos mažiems objektams ir medicinos prietaisų paviršiams dezinfekuoti ir valyti. Taip pat gali būti
naudojamos elektroniniams medicinos prietaisams (pvz., klaviatūroms ir pan.) valyti, jei jų gamintojas
leidžia naudoti alkoholio pagrindo produktus.

Produkto savybės

Mažai pūkelių paliekančios servetėlės impregnuotos etanolio pagrindo valomąja dezinfekavimo
priemone. Dezinfekavimo priemonė greitai veikia ir gerai toleruoja organinę įtampą, efektyviai naikina
bakterijas, virusus ir grybelį. Dezinfekavimo efektyvumas taip pas pasiekiamas ir ant akivaizdžiai
užterštų paviršių.

Naudojimo
instrukcijos

„Easydes“ servetėlės iš karto paruoštos naudoti (vienu metu vieną servetėlę). Paviršių šluostykite
kruopščiai ir atsargiai. Dažniausiai išankstinio plovimo arba skalavimo atlikti nereikia. Jei dezinfekavimo
priemonė nugaravo, o paviršius nudžiūvo, vadinasi, dezinfekavimo procedūra baigta.
Atidarytą pakuotę reikia sunaudoti per 7 dienas. Panaudoję kruopščiai uždarykite pakuotę, kad
neišgaruotų alkoholis. Ant pakuotės rašikliu pažymėkite pirmojo naudojimo datą.

Pastaba

Sudėtis

Clostridium difficile epidemijų atveju rekomenduojama naudoti „Klorilli“ arba „Erisan Oxy+“
dezinfekavimo priemonę, nes sporų negalima inaktyvinti naudojant etanolio pagrindo produktus.
Sudėtinė dalis

Poveikis

Etanolis

60 p-%

Biocidas

Tretinis butanolis

<2%

Denatūrantas

Ketvirtinis amonio chloridas < 0,5 %

Biocidas, valomosios savybės

Alkilaminas

Biocidas

< 0,5 %

Kitos sudėtys

Servetėlės dydis: 200 x 135 mm, medžiaga: poliesteris / viskozė

Produkto pH

10.0 silpnai šarminis

Laikymas

Kambario temperatūroje. Naudojimo trukmė – 2 metai nuo pagaminimo datos.

Gamybos šalis

SUOMIJA

Naudotojo ir aplinkos Produkto saugos duomenų lapo saugos instrukcijos.
sauga
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produkto kodas
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Pardavimų skyrius

16 x 16 vnt.

Papildoma
informacija

Prekės kodas

8285

GTIN

6417964082852

GTIN (pardavimų
skyrius)
6417964480818

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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