
Dezinfekční utěrky na bázi kvarterních amoniových
sloučenin, určené k rychlé dezinfekci malých ploch
a povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné na
dezinfekci povrchů a předmětů materiálů citlivých
na alkohol.

mikrozid® sensitive wipes

Na citlivé
 povrchy

Naše Plus
Vhodné na citlivé povrchy

Okamžitě k použití

Zaručují rychlý dezinfekční efekt - již od 1 minuty

Pohodlné a snadné použití

Oblast použití
mikrozid® sensitive wipes se doporučují k rychlé dezinfekci
malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly,
stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště jsou
vhodné pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek
je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně
dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:
• Povrchy v blízkosti pacientů
• Kontaktní plochy
• Vyšetřovny
• Plastové a akrylátové povrchy
• UZV sondy
• Klávesnice

Účinnost
Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/
HBV/HCV) / Noro / Rota / Polyoma SV40
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
mikrozid® sensitive wipes se používají na povrchy předem
zbavené viditelného znečištění. Vyjměte z dózy potřebný
počet ubrousků a otírejte jimi povrchy určené k dezinfekci;
dbejte přitom na důkladné smočení povrchů. Kryt dózy
uzavřete bezprostředně po vytažení
potřebného množství ubrousků. Výrobce garantuje životnost
produktu po otevření po dobu 3 měsíců.
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Distributor Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@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

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Člen skupiny Air Liquide-Group

Složení
100 g roztoku mikrozid® sensitive wipes obsahuje následující
aktivní látky:
• 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chloridy
• 0,26 g Kvarterní amoniové
sloučeniny,didecyldimethylammonium chlorid
• 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl
[(ethylphenyl) methyl] dimehtyl, chloridy

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva bezbarvý

Dynamická viskozita nestanoveno

Forma kapalný

Hustota cca.   1 g/cm3 /   20 °C

pH 6 - 8 /   20 °C /   koncentrát

Zápalná teplota Nevztahuje se

Zvláštní upozornění
Určeno pro profesionální trh. Po použití dózu vždy těsně
uzavřete. Chraňte před horkem a slunečním světlem.
Používejte ochranné rukavice.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

mikrozid sensitive wipes premium 100
ks

6/Karton 70000807

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

mikrozid sensitive wipes premium 50
ks

12/Karton 70000806

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

Související přípravky
  • desam® wipes soft

  • mikrozid® AF wipes

  • mikrozid® PAA wipes

  • mikrozid® universal wipes

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku
Zdravotnický prostředek tř. IIa


