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Szerokie spektrum zastosowań

Skuteczny wobec bakterii, prątków, grzybów, jak również wirusów
otoczkowych i bezotoczkowych.
Zawierają poniżej 50% alkoholu

Chusteczki dezynfekujące do dezynfekcji wrażliwych powierzchni
takich jak sztuczna skóra czy szkło akrylowe.
Gotowe do użycia mokre chusteczki

Stosowanie chusteczek eliminuje potrzebę stosowania dezynfekcji w
spreju, która może powodować podrażenienia układu oddechowego,
oczu i nosa.
Silnie nasycone chusteczki

Chusteczki dezynfekujące pozostają wilgotne do pół roku w szczelnie
zamkniętym opakowaniu.
Nie zostawia pozostałości suszenia

Nie pozostawia smug, dzięki czemu nie ma potrzeby powtórnego
wycierania.
Dostępne w różnych rozmiarach

Wybierz rozmiar, który odpowiada Twoim potrzebom

PROSEPT®  Wipes

PROSEPT® Wipes to nasączone chusteczki jednorazowego użytku,
wykonane z odpornego na rozdarcia, nietkanego materiału. PROSEPT®

Wipes są przeznaczone do szybkiej i łatwej dezynfekcji oraz czyszczenia
powierzchni wyrobów medycznych, takich jak stoły do badań, unity
stomatologiczne, urządzenia medyczne i instrumenty nieinwazyjne.
Starannie skomponowany preparat na bazie alkoholi zapewnia szerokie
spektrum działania w krótkim czasie, nawet w przypadku dużej ilości
zanieczyszczeń organicznych, np. krwi lub śliny. Niska zawartość lotnych
związków organicznych (LZO) poniżej 50% minimalizuje dolegliwości
skórne i oddechowe, zapewnia doskonałą kompatybilność materiałową,
jak również schnięcie bez pozostawiania śladów na dezynfekowanych
powierzchniach. PROSEPT® Wipes nie zawierają aldehydów i fenoli oraz
ulegają biodegradacji. Wygodne wkłady uzupełniające gwarantują
ekonomiczną i skuteczną dezynfekcję. Testowany dermatologicznie.
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Spektrum zastosowan / Czasy ekspozycji

Bakteriobójcza (1)

Bakterie oporne na antybiotyki (2)

Gruźliczobójcza (3)

Prątkobójcza (3,4)

Drożdżobójcza (5,6)

Drożdże oporne na antybiotyki (7)

Grzybobójcza (6)

Wirusobójcze z ograniczonym zakresem (8,9)

Wirus wirusowej biegunki bydła (8)

Koronawirus (8,10)

Wirus zapalenia wątroby typu B (8,9)

Wirus zapalenia wątroby typu C (8,11)

Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (8)

Ludzki wirus niedoboru odporności (8,9)

Wirus grypy typu A H3N2 (8)

Wirus krowianki szczep Elstree (8)

Wirusobójcze (12,13)

Adenowirus typu 5 (12)

Enterowirus bydlęcy typu 1 (14)

Norowirus MNV (12)

Wirus polio typu 1 LSc-2ab (12)

Rotawirus szczep Wa (12)

(1) EN 1040, EN 1276, EN 1656, EN 13727, EN 13697*, EN 14349*, EN 14561*, (2) Acinetobacter
baumannii, beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, Kocuria rhizophila, gronkowiec
złocisty, odporne na wankomycynę bakterie Enterococcus, (3) EN 14348, EN 14563*, (4) EN
14204, (5) EN 1275, EN 1650, (6) EN 1657, EN 13624, EN 13697*, EN 14562*, (7) CaDR, (8)
wytyczne RKI/DVV, (9) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z wirusem
zapalenia wątroby typu B i Ludzkim wirusem niedoboru odporności, (10) wirus zastępczy dla
koronowirusa bydlęcego, (11) wirus zastępczy dla wirusa bydlędej biegunki wirusowej, (12) EN
14476, (13) aktywny wobec wszystkich wirusów otoczkowych i bezotoczkowych, (14) EN 14675,
zgodna z EN 13610, * badanie nośnika

Formy dostawy

OD-041079
Woreczek uzupełniający zawierający 120 chusteczek
dezynfekujących (14,5 x 20 cm), zapach klasyczny

OD-041084
Woreczek uzupełniający zawierający 120 chusteczek
dezynfekujących (14,5 x 20 cm), zapach cytrynowy

OD-091061
PROSEPT Wipes Tub T1 (pusta tubka), (OD-041079, OD-
041084, OD-042081)

PROSEPT® Wipes –  Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej, pełnej
dezynfekcji powierzchni bez pozostawiania osadów.

PL1A9388D5F7

Twój lokalny dystrybutor
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