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Dezinfekční utěrky na bázi kyseliny peroctové, určené k dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné zejména na
dezinfekci kontaktních ploch zdravotnických
prostředků a také povrchů v okolí pacientů.
Široké spektrum účinnosti včetně bakteriálních spór.

mikrozid® PAA wipes
Naše plus:
Sporocidní účinnost

Účinnost:

Baktericidní, plně virucidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Možno používat až 28 dní po otevření
Snadné a rychlé použití
Schváleno pro sondy TEE*

Účinnost
Baktericidní

Levurocidní (C. Albicans)

Oblast použití:
Dezinfekční ubrousky mikrozid® PAA wipes se vyznačují širokým
spektrem účinnosti (vč. bakteriálních spór), krátkou dobou expozice
na mikroby a zároveň výbornou materiálovou kompatibilitou.
Z tohoto důvodu jsou ideálními dezinfekčními utěrkami pro aplikaci
v oblastech s vysokým rizikem přenosu patogenních zárodků, jako
jsou např. izolační pokoje, operační sály, jednotky intenzivní péče,
endoskopie nebo také neonatologie. Velmi vhodné jsou také pro
dezinfekci malých ploch v okolí pacientů a dále ploch, které jsou
v častém kontaktu s rukama nebo pokožkou personálu a pacientů.
Díky sporocidnímu účinku jsou vhodné pro dezinfekci při výskytu
Clostridium difficile.
Ubrousky jsou vhodné na dezinfekci veškerých neporézních
povrchů zdravotnických prostředků.
Také jsou vhodné pro dezinfekci:
•
sond TEE*
•
nasofaryngoskopů (ORL)
•
ultrazvukových sond*

Norma
EN 13727

Expozice
2

EN 13697 2
EN 1650 2
EN 13624 2

30 s
5 min.
1 min.

EN 13624 2

2 min.

EN 1650 2

5 min.

Virucidní (Adeno)

prEN 14476 2

1 min.

Virucidní (Noro)

prEN 14476 1

1 min.

Virucidní (Polio)

prEN 14476 2

15 min.

Virucidní (SV40)

prEN 16615 1

1 min.

EN 14348 2

15 min.

Fungicidní (A. Niger)

Tuberkulocidní (M. Terrae)
Sporocidní (B. Subtillis)

EN 14347

1

EN 13704 1

5 min.
15 min.

1 – nižší zátěž, 2 – vyšší zátěž

Použití výrobku schváleno pro:
•
sondy TEE Philips*
•
ultrazvukové hlavice Philips*
•
endoskopy Karl Storz

Návod na použití:
Nasaďte si ochranné rukavice. Odstraňte předem z povrchů viditelné
nečistoty. Vyjměte z dózy potřebný počet ubrousků a otírejte jimi
povrchy určené k dezinfekci; dbejte přitom na důkladné smočení
povrchů. Kryt dózy uzavřete co nejdříve po vytažení potřebného
množství ubrousků.

* Tato schválení jsou omezena na určité skupiny produktů. Detailní informace obdržíte
prostřednictvím našeho oddělení zákaznického servisu.

mikrozid® PAA wipes
Složení:

100 g roztoku mikrozid® PAA wipes obsahuje následující aktivní
látky:
•
0,06 g kyseliny peroctové
další složení: peroxid vodíku, kyselina octová

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled
hustota
hodnota pH

Příslušenství:
Číslo výrobku
držák na zeď, na dózu s Mikrozid jumbo wipes

134421

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

ubrousky napuštěné bezbarvým roztokem
cca. 1,02 g/cm3 / 20 °C
cca. 2,2 / 20 °C

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Používejte ochranné rukavice (např.
z nitrilkaučuku). Po použití dózu vždy těsně uzavřete. Chraňte
před horkem a slunečním světlem. Výrobky mikrozid® PAA wipes
nejsou vhodné pro povrchy z mosazi, mědi ani pro chromované plochy. Nepoužívejte na poškozené kovové povrchy. Před
použitím se informujte u výrobce na materiálovou kompatibilitu
s daným materiálem.

Logistické informace:
Název produktu

Balení

Ks v kartonu

mikrozid® PAA wipes

dóza 50 utěrek,
rozměry utěrky 20 x 30 cm

10 dóz

Doba exspirace:

12 měsíců

Zdravotnický prostředek tř. IIb [

  0297 ]

Další informace:
Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 08022016

Typ přípravku:

