
Dezinfekčné vreckovky na báze kvartérnych
amóniových zlúčenín určené k rýchlej dezinfekcii
malých plôch a povrchov zdravotníckych
prostriedkov. Vhodné na dezinfekciu povrchov a
predmetov materiálov citlivých na alkohol.

mikrozid® sensitive wipes

Na citlivé
 povrchy

Naše Plus
Vhodné na citlivé povrchy

Okamžité použitie

Zaručujú rýchly dezinfekčný efekt - už od 1 minúty

Pohodlné a jednoduché použitie

Oblasti použitia
Mikrozid sensitive wipes sa odporúčajú k rýchlej dezinfekcii
malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov (stoly,
vozíky, kľučky, dvere, pomôcky atď.). Vhodné k dezinfekcii
povrchov citlivých na alkohol. Prípravok je vhodný tam,
kde je potrebná rýchla a účinná dezinfekcia zdravotníckych
pomôcok ako napr.:
• Povrchy v blízkosti pacientov
• Kontaktné plochy
• Ordinácie
• Plastové a akrylátové povrchy
• UZV sondy
• Klávesnice

Účinnosť
Baktericídny, levurocídny, virucídny (BVDV, Noro, Rota,
Polyoma SV 40, Vaccinia - HBV, HCV, HIV).
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a
expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie
Mikrozid sensitive wipes sa používajú na povrchy vopred
zbavené viditeľného znečistenia. Vyberte z dózy potrebný
počet vreckoviek a utierajte nimi povrchy určené k dezinfekcii;
dbajte pritom na dôkladné namočenie povrchu. Kryt dózy
uzavrite hneď po vytiahnutí potrebného množstva vreckoviek.

Výrobca garantuje životnosť produktu po otvorení po dobu 3
mesiacov.
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Distribútor Výrobca
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre
výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom
certifikátov GMP pre lieky.

Zloženie
100 g roztoku mikrozid sensitive wipes obsahuje nasledujúce
aktívne látky:
• 0,26 g Kvartérne amoniové zlúćeniny, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chloridy
• 0,26 g Kvartérne amoniové zlúćeniny,

didecyldimethylammonium chlorid
• 0,26 g Kvartérne amoniové zlúćeniny, C12-14-alkyl

[(ethylphenyl) methyl] dimehtyl, chloridy

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia Nepoužiteľné

Dynamická viskozita Údaje sú nedostupné

Farba bezfarebný

Forma Vodný roztok na ovčie rúno stieračkách

Hustota cca.   1,00 g/cm3 /   20  °C /   aktívneho roztoku

pH 6 - 8 /   100   % /   20 °C /   aktivního roztoku

Zvláštne upozornenia
Určené pre profesionálny trh. Po použití dózu vždy dôkladne
uzavrite. Chráňte pred teplom a slnečným svetlom. Používajte
ochranné rukavice.
Doba exspirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu Balenie Číslo
výrobku

mikrozid sensitive wipes premium 100
ks

6/Kartón 70000807

Mikrozid sensitive wipes premium 48
ks

16/Kartón 165711

mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT 12/Kartón 70001404

Mikrozid sens. w. 200 ks, jumbo dóza 10/Kartón 109184

Životné prostredie
Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a
bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu,
hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku
Zdravotnícky prostriedok triedy IIa


