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VITASEPT®WIPES med
Dezinfekcijas lupatiņas uz alkohola bāzes
Produkta īpašības
• nesatur aldehīdus un hloru
• nesatur parfīmus un krāsvielas
• ātra iedarbība (30 sekundes)
• uz virsmām neatstāj atliekvielas
• mīksts, audumam līdzīgs materiāls
Vitasept®Wipes med ir efektīvs plašas iedarbības
spektra dezinfekcijas līdzeklis alkohola izturīgām
medicīnas iekārtām (piem., procedūru galdiem,
paplātēm,
taisnajiem
un
leņķa
uzgaļiem
zobārstniecībā). Mīkstās lupatiņas ir piesūcinātas ar
dezinfekcijas līdzekli un pēc izmantošanas uz
virsmām neatstāj atliekvielas.
Sastāvs
izopropanols 60%, etanols (denat.) 15%
Iedarbības spektrs
Baktērijas: E.coli, Salmonella spp., Staphylococcus
spp (MRSA), Streptococcus spp, Listeria spp,
Enterococcus
faecalis,
Corynebacterium
ammoniagenes, Mycoplasma spp, Pseudomonas
aeruginosa,
Enterobacter
aerogenes,
Mycobacterium, Clostridium spp u. c.
Vīrusi: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Influenza
vīrusi u. c.
Sēnītes: Candida albicans
Iedarbības laiks
Medicīnas iekārtām dezinfekcija 30 sekundes
Lietošana
Izvelciet lupatiņu līdz perforētajai atzīmei atbilstoši
vajadzīgajam daudzumam un, ja nepieciešams,
pieturiet ar roku, lai to noplēstu. Rūpīgi pārslaukiet
ar Vitasept®Wipes med lupatiņu visasvirsmas un
pārliecinieties, lai apstrādājamā virsma pilnībā būtu
klāta ar dezinficējošo līdzekli. Pēc izmantošanas
lupatiņu izmetiet. Lai nepieļautu lupatiņu izkalšanu,
vienmēr aizveriet vāciņu.

Brīdinājums
Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa
nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai
reiboņus. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma,
karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un
citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni
stingri noslēgt. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi
izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši
izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet:
lūdziet mediķu palīdzību.
Fizikālās un ķīmiskās īpašības
Fizikālais stāvoklis: baltiem dvieļiem ar
samitrināta bezkrāsains, dzidrs šķidrums
Smarža: specifiska ( raksturīga alkoholam)
pH:
6.0 – 7.0
Blīvums (šķidrums): 0,84 – 0,87 g/cm3 (20°C)
Uzglabāšana
Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz".
Glabāt 5-25°C temperatūrā, neglabāt tiešos saules
staros. Tvertni stingri noslēgt.
Utilizācija
Neizmantotos produkta pārpalikumus, tukšos
iepakojumus
nodot
licencētam
atkritumu
apsaimniekotājam.
Atbilstība standartiem
EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476
Citas testa metodes
RKI/DVV
Atbilst arī pārtikas rūpniecībā, skaistumkopšanā u.
c. nozarēs izvirzītajām prasībām.
Iepakojums
120 salvetes burkā (salvešu izmērs 20x20cm)
450 salvetes spainī (salvešu izmērs 18x20cm)
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