
Dezinfekční prostředek na rychlé čištění a dezinfekci ploch, povrchů zdravotnických prostředků, vyšetřovací křesla, 
dotykové displeje, rukojetě.

Vhodný na senzitivní materiály jako plexiskla a lakované povrchy.

Špičková forma čistění ploch a zařízení nejen ve zdravotnictví. Účinná vůči bakteriím, virům a plísním. 

Doba působení: 1 minuta. 

Popis

Kde používat dezinfekční ubrousky:

– zdravotnická zařízení, polikliniky

– domovy důchodců, sociální ústavy

– lázeňství

– ordinace, ambulance, vyšetřovny

– domácí péče

– kosmetika, kadeřnictví

– manikúra, pedikúra

Jak používat dezinfekční ubrousky:

Důkladně přetřete povrch vlhčeným ubrouskem a krouživými pohyby jej vyčistěte. Povrch by měl být předem zbaven 
mechanického znečištění. Nechte roztok působit 1 minutu a pak dosušte povrch čistou suchou jednorázovou utěrkou. 
Jeden ubrousek stačí na vyčištění povrchu o rozměrech 30 x 30 cm.

 

Spektrum účinnosti: 

A, V, MRSA 

Použití

Dezinfekční a čistící vlhčené ubrousky, náhradní náplň

Základní informace:

Výrobce: Kleinmann GmbH, Manufactured in Germany

Balení: náhradní náplň 115 ks

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby 
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Dezinfekční a čistící vlhčené ubrousky, náhradní náplň.

Objednací číslo

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, odděleně od potravin a pitné vody. Nevystavujte přímému slunci nebo zdrojům 
tepla. Teplota skladování 5–25 °C.

Pokyny na bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu: Obal je možno po důkladném vypláchnutí použít opakovaně 
nebo předat k recyklaci. Ubrousek po použití uložte na místo likvidace odpadů. 

Uskladnění
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– Chránit před dětmi!

– Nepoužívejte po datu expirace!

Upozornění

Dezinfekční a čistící vlhčené ubrousky, náhradní náplň


