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CYCLONE RTU med 
 
PUHASTUSOMADUSTEGA DESINFITSEERIMISVAHEND 
valmislahus 
 
Cyclone RTU med on efektiivne vahend meditsiiniseadmete (siibrid, pott-toolid jne) 
puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja ebameeldiva lõhna eemaldamiseks.  
 
Lisaks vastab toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele. 
 
 
 
TOOTE OMADUSED   

• heade puhastusomadustega 
• eemaldab uriinist tuleneva ebameeldiva lõhna 
• kiire toimeaeg (1 minut) 

 
 
KASUTAMINE 
Kanda pinnale pihustades või lapiga, lasta toimida 1 minut ning loputada puhta veega. 
 
 
TOIMEAEG 
60 sekundit 
 
 
MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER 

MIKROORGANISM TINGIMUS KONTSENTRATSIOON TOIMEAEG 
Acinetobacter 
baumannii 

mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  

Bacillus cereus mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Campylobacter spp. mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Clostridium spp. mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Enterobacter 
aerogenes 

mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  

Enterococcus faecalis mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Enterococcus hirae mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Escherichia coli mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Klebsiella pneumoniae mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Listeria spp. mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
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Mycoplasma 
hyopneumoniae 

mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  

Pseudomonas 
aeruginosa 

mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  

Salmonella spp. mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Shigella dysenterriae mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Staphylococcus spp. (sh 
MRSA) 

mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  

Streptococcus spp. mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Vibrio cholerae mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit  
Candida albicans mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit 
Trichophyton 
mentagrophytes 

mustad tingimused lahjendamata 60 sekundit 

 
 
VASTAVUS STANDARDITELE 
EN 13727, EN 1275, EN 13624 
 
 
SÄILITAMINE 
Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada 
toatemperatuuril, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes ja vältida külmumist. 
 
 
UTILISEERIMINE 
Valmislahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. 
Pakendi utiliseerimiseks, loputada pakendi sisu veega. 
 
 
ETTEVAATUST! 
Põhjustab naha ja silmade ärritust. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik 
saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši 
all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada 
veel kord.  

 
 

 
 
KOOSTIS 
vesi, kvaternaarsed ammooniumühendid, HEDP, ortofosforhape 
 
pH 2 
 
Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC 
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PAKENDID 
 

 
 
 


