
Antiseptiskas un dezinficējošas salvetes 

Antiseptiskas un dezinficējošas salvetes rokām, priekšmetiem, 
virsmām un I klases medicīniskajām ierīcēm. 

Paredzētas izmantošanai: medicīnas prakses vietās, slimnīcās, 
aprūpes centros, laboratorijās, neatliekamās palīdzības dienestos 
utt.

 Universālas: rokām un virsmām
 Plaša spektra iedarbība (baktērijas, rauga sēnītes, vīrusi) 
 Praktiskas: izvelkamas pa vienai 
 Izstrādātas un ražotas Francijā

NB! Salvešu izmantošana neatbrīvo no tīrīšanas protokola ievērošanas (pirms katras dezinfekcijas).

Šķīduma aktīvās vielas
 Etanols CAS 64-17-5 (47 mg/g)
 Benzalkonija hlorīds CAS 85409-22-9 (3 mg/g)
 D-glikonskābe CAS 18472-51-0 (1,2 mg/g)

Īpašības
Neaustas: balta viskoze
Smarža: mentols
 pH:

Glabāšana
 Glabāt slēgtā oriģinālajā iepakojumā normālos
uzglabāšanas apstākļos. Glabāšanas temperatūra nedrīkst
pārsniegt 40°C.
 Pirms atvēršanas var glabāt 30 mēnešus normālas
temperatūras apstākļos, izvairoties no karstuma.
 Pēc atvēršanas izlietot viena mēneša laikā.

Tiesību akti
 biocīds produkts, TP1 un TP2
 Paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Ietekme uz vidi
 Pārstrādājams iepakojums
 Izmetiet saturu un iepakojumu atkritumu tvertnē. Neļaut
neatšķaidītam produktam nonākt apkārtējā vidē.

Lietošanas veids
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Vismaz 30 sekundes slaukiet ar 
salveti iepriekš nomazgātas rokas 
un notīrītas virsmas. Vajadzības 
gadījumā izmantot vairākas 
salvetes.

Vilkt salveti horizontālā virzienā 
līdz perforācijas vietai.
Pēc lietošanas aiztaisīt 
iepakojumu.

Neskalojiet, ļaujiet 
nožūt.

Izlietotās salvetes 
izmest atkritumu 
tvertnē.

pH (neatšķaidīts 
produkts): 4.5 – 6.5
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Piesardzība lietošanā
Nenorīt.
Nelietot kopā ar citiem produktiem.
Pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par
produktu.
Plašāku informāciju skatīt tehnisko datu lapā (TDL).
Ārkārtas gadījumos sazinieties ar tuvāko toksikoloģijas
centru.

Iepakojums

Iedarbojas uz Standarti Iedarbības laiks

Baktērijas  EN 1040 
 EN 1040 (MRSA) 
 EN 1276*
 prEN 13727*
 EN 13727*
 EN 13697*
 EN 14561*

1 minūte
1 minūte
30 sekundes
30 sekundes
5 minūtes
5 minūtes
5 minūtes

Rauga/pelēju

ma  sēnītes 

 EN 1275 (Candida albicans) 
 EN 13624 (Candida albicans)* 
 EN 13697 (Candida albicans)* 
 EN 1650+A1 (Candida albicans) *
 EN 1650 (Trichophyton mentagrophytes)*

5 minūtes
5 minūtes
5 minūtes
1 minūte
15 minūtes

Vīrusi Iedarbojas uz
- H1N1 saskaņā ar  EN 14476+A1
- Herpes simplex 1, Rotavirus
- BVDV (C hepatīta vīrusa surogāts), PRV (B hepatīta vīrusa surogāts), HIV 

30 sekundes
5 minūtes
30 sekundes

Šķīduma mikrobioloģiskās īpašības

*Pētījumi veikti tīros apstākļos
MRSA: pret meticilīnu rezistents Staphylococcus aureus
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Iepakojumi Produkta kods

12 kārbas ar 100 salvetēm
Palete ar 100 kastēm

U1A84JI022

6 spainīši ar 450 salvetēm
Palete ar 24 kastēm

U1A10FM00G
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