
Aktiivinen 15 minuutissa bakteereja, sieniä, mykobakteereja, 
vaipallisia viruksia, adenovirusta ja poliota vastaan.

Suositellaan lääketieteellisille ja kirurgisille instrumenteille ja 
säiliöille.

Sisältää korroosionestoaineita. 

Sopii useille materiaaleille. 

Estää orgaanisten jäämien kuivumisen ja poistaa kuivuneet 
jäämät tehokkaasti.

Voidaan käyttää useille herkille materiaaleille. 

Todistetusti tehokas ja turvallinen. 

Pienentää tehokkaasti infektioriskiä. 

Taloudellinen käytössä.

Vaahto 

Tuotteen ominaisuudet: Hyödyt:

Instrumentit

Perfect disinfection

Aktiivinen 
15 minuutissa. 

Viruton® Pre
Esidesinfiointi- ja puhdistusvaahto kirurgisille instrumenteille
Käyttövalmis vaahto instrumenttien esidesinfiointiin ja puhdistukseen ennen varsinaista desinfiointia.

Teho: B, F, V, Tbc
Adeno, Polio 



1 l suihkepullo 

Viruton® Pre

Teho EN 14885 

Sienet (C. albicans)

Mykobakteerit (M. terrae, M. avium)

EN 13624

EN 14561
Bakteerit (mukaanlukien MRSA) 
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EN 14348

EN 14476

Likainen pinta 

EN 13727

Adenovirus

Poliovirus 
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EN 14476

EN 14476
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Vaipalliset virukset (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Ebola, SARS-Cov-2)

Käyttökohteet: 
Tuote sisältää korroosionestoaineita ja se sopii erinomaisesti mm. ruostumattomasta teräksestä, galvanoidusta teräksestä, 
alumiinista, muovista ja kumista valmistettuille instrumentteihin. Tuotteella on myös erittäin hyvät kuivuneiden orgaanisten 
jäämien puhdistusominaisuudet. Viruton® Pre estää jäämiä kuivumasta instrumenttien keräyksen ja desinfiointipaikkaan 
kuljetuksen aikana. Tuotteessa on sekä bakteerien kasvua estäviä että bakteereja tappavia ominaisuuksia. Viruton® Pre:lla on 
laaja biosidinen kirjo ja poikkeukselliset puhdistusominaisuudet pinta-aktiivisten aineiden ja nanomiselliteknologian synergiaan 
perustuvan innovatiivisen koostumuksen ansiosta.Tuotteessa on miellyttävä tuoksu.

Käyttöohjeet: 
Aseta instrumentit heti käytön jälkeen säiliöön ja suihkuta niiden päälle laimentamatonta tuotetta varmistaen, että kaikki osat 
ovat vaahdon peitossa. Poista instrumentit säiliöstä tietyn ajan kuluttua ja huuhtele vedellä. Esidesinfiointiprosessi voi kestää 
jopa 48 tuntia. Jos havaitset näkyvää likaa, puhdista instrumentit harjalla ja peitä uudelleen vaahdolla. Kun instrumentit on 
huuhdeltu vedellä, ne on desinfioitava joko manuaalisesti tai automaattisesti. Älä yhdistä muihin pesu- tai desinfiointiaineisiin. 
Käytä suojakäsineitä. Älä käytä tuotetta kuparista, messingistä tai sinkistä valmistettuihin instrumentteihin. Vain 
ammattikäyttöön.

Ainesosat: 100 g sisältää: 
0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiinia, 
0,14 g poly(oksi-1,2-etanodilo),alfa-[2-(didekyylimetyyliamiini)etyyli]-.omega-hydroksi-,propanoaatti (suola)
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