PROSEPT® Wipes – Obrúsky pripravené k použitiu, určené pre rýchlu a
rozsiahlu dezinfekciu povrchov bezo zbytkov.
Spektrum účinku / Expozičný čas
Baktericídny (1)

60 sekúnd

Baktérie rezistentné voči antibiotikám (2)

60 sekúnd

Tuberkulocídny (3)

60 sekúnd

Mykobakteriocídny (3,4)

60 sekúnd

Kvasinkocídny (5,6)

60 sekúnd

Kvasinky rezistentné voči antibiotikám (7)

60 sekúnd

Fungicídny (6)

PROSEPT® Wipes
PROSEPT® Wipes sú predvlhčené obrúsky na jedno použitie vyrobené z
nepletenej tkaniny odolné proti roztrhnutiu. Obrúsky PROSEPT® Wipes
sú vhodné pre rýchlu a jednoduchú dezinfekciu a čistenie povrchov
zdravotníckych prostriedkov, ako sú vyšetrovacie stoly, stomatologické
jednotky, lekárske prístroje a neinvazívne nástroje. Spoľahlivo vyvážené
zloženie na bázi alkoholov zaisťuje široké spektrum účinku a krátku
kontaktnú dobu, dokonce i v prítomnosti silného organického
znečistenia, vrátane krvi alebo slin. Nízky obsah prchavých organických
látok (VOC) (menej ako 50 %) minimalizuje výskyt kožných a dýchacích
problémov, zaišťuje vynikajúcu kompatibilitu s materiálmi a umožňuje
zaschnutie bez reziduí. Obrúsky PROSEPT® Wipes neobsahujú aldehydy
a fenoly a sú biologicky odburateľné. Výhodné sáčky s náhradnou
náplňou umožňujú cenovo výhodnú a účinnu dezinfekciu.
Dermatologicky testované. Dermatologicky testované.

Výhody pre vás
► Vlhké obrúsky pripravené k použitiu

Použitie obrúskov eliminuje nutnosť dezinfekcie postrekom, ktorá
môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest, očí a nosu.
► Vysoko nasytené ubrúsky

Dezinfekčné ubrúsky v dobre uzatvorenej krabici zostávajú vlhké až
pol roka.

5 minút

Obmedzene virucídny (8,9)

30 sekúnd

Vírus bovinnej vírusovej hnačky (8)

15 sekúnd

Koronavírus (8,10)

30 sekúnd

Vírus hepatitídy B (8,9)

30 sekúnd

Vírus hepatitídy C (8,11)

15 sekúnd

Herpes simplex vírus typu 1 (8)

15 sekúnd

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (8,9)

30 sekúnd

Vírus chrípky A H3N2 (8)

15 sekúnd

Vírus vakcínie kmeňa Elstree (8)

30 sekúnd

Virucídny (12,13)

60 sekúnd

Adenovírus typu 5 (12)

60 sekúnd

Bovinný enterovírus typu 1 (14)

60 sekúnd

Norovírus MNV (12)

60 sekúnd

Poliovírus typu 1 LSc-2ab (12)

60 sekúnd

Rotavírus kmeňa Wa (12)

30 sekúnd

(1) EN 1040, EN 1276, EN 1656, EN 13727, EN 13697*, EN 14349*, EN 14561*, (2) A. baumanii,
ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563*, (4) EN 14204, (5) EN 1275, EN 1650,
(6) EN 1657, EN 13624, EN 13697*, EN 14562*, (7) CaDR, (8) norma RKI/DVV, (9) účinný proti
všetkým obaleným vírusom, vrátane HBV a HIV, (10) vírus BCoV, (11) vírus BVDV, (12) EN
14476, (13) účinný voči všetkým obaleným a neobaleným vírusom, (14) EN 14675, v súlade s
EN 13610, * povrchová skúška

Balenia
OD-041079
OD-041084
OD-091061

► Schne bezo zbytku.

Náhradná náplň s obsahom 120 dezinfekčných utierok
(14,5 x 20 cm), klasická vôňa
Náhradná náplň s obsahom 120 dezinfekčných utierok
(14,5 x 20 cm), citrónová vôňa
PROSEPT dóza na utierky T1 (prázdna dóza), (OD-041079,
OD-041084, OD-042081)

Dezinfekčný prípravok nezanecháva čmuhy a preto je ďaľšie
stieranie zbytočné.

Váš miestny predajca
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