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Środki do dezynfekcji i sterylizacji 

Opis produktu

• Uniwersalne suche chusty do użycia na sucho  
   i na mokro.

• Wykonane z wysokiej jakości niepylącej włókniny    
   o bardzo wysokim współczynniku absorpcji.

• Przenośne, poręczne pojemniki dozujące  
   gwarantują pełną mobilność.

• Szczelne zamknięcie chroni nasączone  
   chusty przed wysychaniem.

• Pojemnik dozujący zapewnia kontrolę dozowania.

• Kodowane kolorystycznie pokrywy dozujące.

• Etykieta bezpieczeństwa dołączona  
   do każdej rolki.

Zastosowanie

Przechowywanie

• Do nasączania wybranym środkiem gotowym  
   do użycia lub roztworem roboczym środka  
   dezynfekującego w wybranym stężeniu.

• Do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów  
   medycznych.

• Do osuszania powierzchni wyrobów medycznych.

Instrukcja stosowania

Zdejmij pokrywę pojemnika dozującego. Stosowanie rękawic przy nasączaniu chust  
zależy od wskazań producenta środka nasączającego.

Zdejmij folię zabezpieczającą, rozpakuj rolkę i umieść ją w pojemniku.

Napełnij dozownik gotowym do użycia środkiem lub roztworem roboczym środka o wymaganym 
stężeniu w ilości min. 2 L.

Przeciągnij pierwszą chusteczkę przez otwór dozujący w pokrywie i zamknij pojemnik.  
Po upływie min. 30 minut chusteczki są w pełni nasączone i gotowe do użycia.

Opisz etykietę bezpieczeństwa, która jest dołączona do każdej rolki i naklej ją na pojemnik  
we wskazanym miejscu. Zmieniaj etykietę przy ponownym nasączaniu. 
Chusteczki po nasączeniu mogą być używane przez okres 28 dni.

Pojemnik dozujący jest wielokrotnego użycia z możliwością dezynfekcji w temp. do 85°C  
(również maszynowo).

W oryginalnym opakowaniu, w temp. 5–25°C.  
Chronić przed promieniami słonecznymi.

Przed nasączeniem chust należy zapoznać się  
z etykietą oraz przestrzegać zaleceń producenta.

Produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy Rady 93/42/EWGWyrób medyczny klasy I
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Wipes System
System suchych chust do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych


