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VITASEPT®WIPES med 
    
Alkoholipohjaiset desinfioivat pyyhkeet 
    
Tuotteen ominaisuudet   

• ei sisällä aldehydejä eikä klooria   
• ei sisällä hajusteita eikä väriaineita  
• nopea vaikutusaika (30 sek)   
• ei jätä pinnoille jäämiä   
• pehmeä kangasmainen materiaali   

    
Vitasept®Wipes med on tehokas ja monikäyttöinen 
alkoholia kestävien lääkinnällisten laitteiden (esim. 
toimenpidepöydät, tarjottimet, hammashoidon 
suora- ja kulmakappaleet jne.) desinfiointiaine. 
Pehmeät pyyhkeet on imeytetty desinfiointiaineella, 
eikä niistä jää käytön jälkeen pintoihin jäämiä. 
Lisäksi tuote täyttää elintarviketeollisuuden, 
kauneudenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaisvaatimukset. 
 
Koostumus   
isopropanoli 60%, (denat.) etanoli 15% 
   
Vaikutusspektri   
Bakteerit: E.coli, Salmonella spp., Staphylococcus 
spp (MRSA), Streptococcus spp, Listeria spp, 
Enterococcus faecalis, Corynebacterium 
ammoniagenes, Mycoplasma spp, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterobacter aerogenes,  
Mycobacterium, Clostridium spp ym.   
Virukset: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, 
Influenssa-virus (myös ns. sikainfluenssa) ym.   
Sienet: Candida albicans  
  
Vaikutusaika    
Lääkinnällisten laitteiden desinfiointi 30 sek 
 
Käyttö    
Pyyhettä vedetään reitettyyn kohtaan asti määrän 
tarpeen mukaan. Irti revittäessä tuetaan tarvittaessa 
toisella kädellä. Pyyhitään kaikki pinnat 
huolellisesti Vitasept®Wipes med-pyyhkeellä ja 
tarkistetaan, että puhdistettava alue olisi 
desinfiointiaineella käsitelty. Heitä pyyhe pois 
käytön jälkeen. Pyyhkeiden kuivumisen 
välttämiseksi on läppä aina suljettava.    

 
 
 
Varoitus  
Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää 
voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta 
ja huimausta. Säilytä lasten ulottumattomissa. 

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, 
avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi 
kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. JOS 
KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo 
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 
Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: 
Hakeudu lääkäriin.  
 
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet   
Fysikaalinen olomuoto:   valkoiset kosteat pyyhet,  

                       jotka on imeytetty  
                   läpinäkyvällä, selkeät 
nesteellä  
Haju:                               tyypillinen (alkoholi)  
pH:        6,0 –  7,0    
Tiheys:      0,84 – 0,87 g/cm3 (20°C) 
  
Säilytys   
Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. 
Säilytä 5–25°C:n lämpötilassa suojassa suoralta 
auringonsäteilyltä.   
 
Kierrätys 
Huuhdo pakkauksen sisäpuoli vedellä ennen 
pakkauksen kierrättämistä. 
  
Vastaavuus standardeihin    
EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476  
    
Muut testausmenetelmät   
RKI/DVV    
 
Lisäksi tuote täyttää elintarviketeollisuuden, 
kauneudenhoitoalan ja muiden alojen 
viranomaisvaatimukset. 
 
Pakkaus 
120 kpl purkissa (pyyhkeen mitat 20x20cm) 
450 kpl sangossa (pyyhkeen mitat 18x20cm) 
 


