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Chusteczki do dezynfekcji

 Uniwersalne, wygodne i szybkie zastosowanie 

 Dokładne, szybkie działanie 

 Nadają się szczególnie do dezynfekcji małych wyrobów 
medycznych (np. łącznik z membraną zaworu) 

Opis produktu
DESCODERM PADS to gotowe do użycia 
chusteczki na bazie alkoholu do dezynfekcji 
i czyszczenia wyrobów medycznych. Chustecz‑
ki DESCODERM PADS umożliwiają praktyczne 
i  szybkie oraz – dzięki ich sterylności – bez‑
pieczne zastosowanie, zwłaszcza w przypadku 
dezynfekcji i czyszczenia łączników z membra‑
ną zaworu. Chusteczki są pakowane pojedyn‑
czo w praktycznej saszetce.

Obszary zastosowania
Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie 
wyrobów medycznych: Szybka dezynfekcja 
i czyszczenie odpornych na działanie alkoholu 
wyrobów medycznych.

Zastosowanie
Powierzchnie wytrzeć produktem DE-
SCODERM PADS w taki sposób, aby były cał‑
kowicie pokryte roztworem, i pozostawić do 
wyschnięcia przez wymagany czas kontaktu. 

Wskazówki dotyczące
zastosowania
Sterylność jest gwarantowana tylko pod wa‑
runkiem nieotwartego i  nieuszkodzonego 
opakowania. Produkt poddany sterylizacji 
promieniami gamma w opakowaniu końco‑
wym.
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Skład
100 g roztworu zawiera: 2‑propanol 63,1 g. 
Skład: woda, izopropanol.

Opinie
Nasze produkty są w pełni kontrolowane. Na 
życzenie możemy dostarczyć naszym folde‑
rze Raport dostępny.

Niebezpieczeństwo
Substancja stała łatwopalna. Działa draż‑
niąco na oczy. Może wywoływać uczucie 
senności lub zawroty głowy. W razie ko‑

nieczności zasięgnięcia porady lekarza na‑
leży pokazać pojemnik lub etykietę. Chro‑
nić przed dziećmi. Przechowywać z dala od 
źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł 
iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 
zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, je‑
żeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzo‑
nych przedsiębiorstw zbierania lub usuwania 
odpadów.
Tylko do profesjonalnego użytku.
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DESCODERM PADS
Jałowe chusteczki do dezynfekcji na bazie alkoholu 

Zakres działania i wymagane czasy kontaktu 15 s 30 s 1 min

Zalecenie dotyczące dezynfekcji powierzchni 
urządzeń medycznych EN •

działanie przeciw prątkom gruźlicy (M. terrae) EN 14348 niskie i wysokie 
obciążenie •

działanie prątkobójcze 
(M. avium oraz M. terrae) EN 14348 niskie i wysokie 

obciążenie •

Wirusów otoczkowych

skuteczne wobec wszystkich wirusów 
otoczkowych
(ograniczone działanie wirusobójcze)

RKI/DVV w tym HBV/ HIV/ 
HCV •

Dodatkowe wyniki testu

działanie bakteriobójcze EN 13727 niskie i wysokie 
obciążenie •

działanie drożdżakobójcze (Candida albicans) EN 13624 niskie i wysokie 
obciążenie •

Produkt Opakowanie Zawartość J. op. Wymiary Nr art.

DESCODERM PADS Saszetka 100 Saszetek 12 6 x 8 cm 00‑401‑T100EXP pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


