
Tuotteen ominaisuudet: Hyödyt:

MEDISEPT Wipes 

Laadukkaat pyyhkeet käsien ja pienien alkoholia kestävien pintojen 
desinfiointiin
Tehokkaat pyyhkeet käsien ja pintojen desinfiointiin. Sopii myös lääkinnällisten laitteiden pintojen desinfiointiin. Tehoaa 
bakteereihin,  hiivasieniin, mykobakteereihin, tuberkuloosiin sekä useisiin viruksiin  (esim. Herpes simplex, HIV, hepatiitti B ja 
C, rotavirus). Dermatologisesti testattu.

• Testattu uusien desinfiointiaineiden standardien mukaisesti.

• Hygieeninen desinfiointi 30 sekunnissa. (neste testattu EN
1500:n mukaisesti).

• Korkealaatuinen kuitukangas: 50 g/m².
• Yhden pyyhkeen kapasiteetti on 0,5 m kaksinkertaisella

hankauksella.*.
• Koko: 19 x 15 cm.

• Suositellaan käsille ja pienille pinnoille
terveydenhuollossa ja julkisissa tiloissa.

• Kätevä käytössä.
• Hento ja raikas tuoksu.
• Sisältää kosteuttavaa glyseriiniä.
• Kovasta muovista valmistettu sulkumekanismi

takaa jatkuvan kosteuden avaamisen jälkeen.

* Testi suoritettiin EN 16615 standardin mukaisesti nelikenttätestissä 
huokoisella pinnalla 24 °C:ssa.

Teho: 
Tuberkuloosiin 
ja rotavirus
30 sekunnissa

50 kpl pakkaus
Desinfioi ja 
suojaa käsiä Desinfioi pinnat 

Perfect disinfection



Pakkauskoko:

50 pyyhettä uudelleensuljettavassa pakkauksessa

Käyttökohteet:
MEDISEPT Wipes -pyyhkeet ovat korkealaatuisia alkoholipitoisia pyyhkeitä, jotka on suunniteltu käsien hygieeniseen desinfiointiin 
ja pienille alkoholia kestäville pinnoille. Niitä suositellaan esimerkiksi pöytätasoille, nupeille, kahvoille, istuinpinnoille, 
lääketieteellisille laitteille sekä muovista, ruostumattomasta teräksestä, posliinista ja ABS-muovista valmistetuille tarvikkeille.
Tuote sisältää käsiä kosteuttavia hoitoaineita.

Teho

30 sek.

15 sek.Sienet (C. albicans)

M. Tuberculosis (M. terrae)

Hygieeninen desinfiointi*

Bakteerit (mukaanlukien MRSA)

30 sek

30 sek.

Aika

Vaipalliset virukset (HIV, HBV, HCV, Influessa, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, 
Ebola, SARS-Cov-2) 30 sek.

Rotavirus 45 sek

EN14885 

EN 13727

EN 13624

EN 14348

EN 1500

EN 14476

EN 14476

* testi tehty liinaan imeytettynä, 1 liina sisältää n. 3,56 ml desinfiointiainetta. 

Käyttöohje: 
Ota pyyhe pakkauksesta ja pyyhi kädet tai pinta. Sulje pakkaus tiiviisti. Käytä pyyhkeet avaamisen jälkeen 21 päivän kuluessa. 
Älä käytä kuivuneita pyyhkeitä. Älä käytä alkoholille herkillä alueilla.

Ainesosat: 50 kpl pyyhkeitä sisältää:
178 g liinaan imeytettyä nestettä

100 g nestettä sisältää:
 60 g - Propan-2-oli,
0,5 g - d-glukonihappo, yhdiste, jossa N,N''-bis(4-kloorifenyyli)-3,12-di-imino-2,4,11,13-tetraatsatetradekaanidiamidiini (2:1)

30 sek.Bakteerit, sienet (C. albicans) EN 16615
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