Alcohol vrij desinfectans, voor desinfectie van schimmels,
virussen en bacteriën (inclusief MRSA)

Active & Detergent Active
Sani Cloth Active & Detergent – Active is een alcohol vrij
desinfectie middel gebaseerd op een QUAT verbinding wat een
hoog niveau van desinfecteren biedt. Het is speciaal ontwikkeld
voor het desinfecteren van medisch en verpleegkundig
apparatuur en hulpmiddelen.
De geïmpregneerde desinfectiedoekjes zijn verkrijgbaar in
emmers met 225 doekjes. De doekjes hebben een afmeting van
245 mm x 300 mm.
Active & Detergent - Active hebben een bewezen
effectiviteit van 99,99% tegen bacteriën, schimmels en
virussen en is tevens effectief tegen MRSA. (Test EN 1276
bevat onder andere staphylococcus aureus. Contacttijd: 5 minuten).



Hoog niveau van desinfecteren



Bewezen effectiviteit



Uniforme dosering desinfectans



Kostenbesparend en eenvoudig in gebruik



Vriendelijk voor kunststofmaterialen



Voor medisch en verpleegkundig apparatuur en hulpmiddelen

Active & Detergent – Active zijn disposable producten (doekjes) en moeten na gebruik
weggegooid worden.
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Kenmerken en voordelen
Kostenbesparend





Combinatie Reiniging en desinfectie product (vooraf reinigen niet nodig)
Desinfectans vloeistof en doekje in één product, geen verschillende materialen nodig
Tijdsbesparing voor verzorgend en huishoudelijk personeel
Vriendelijk voor kunststoffen wat de duurzaamheid van apparatuur en hulpmiddelen
bevordert

Gebruiksgemak en eenvoud





Uniforme desinfectans dosering van de doekjes, bepaling dosering niet nodig
Doekje en vloeistof in één handeling bereikbaar
Kant en klaar product in gemakkelijk hanteerbare verpakking
Eenvoudig en efficiënt in gebruik

Gebruiksvoorschriften




Desinfectans voor desinfecteren van medische en verpleegkundige apparatuur en
hulpmiddelen
Speciaal aanbevolen voor desinfecteren van alcohol gevoelige materialen zoals
kunststoffen.
Bij gebruik van de desinfectie producten dienen handschoenen te worden
gedragen.

Ingredienten
Didecyldimethylammonium chloride 0,450%w/w, Surfactants 0325 % w/w, Auxiliary 0,520 %
w/w, Excipients 98,705 % w/w
Sani Cloth Active & Detergent Active is maximaal 2 jaar houdbaar. Zie datum van
houdbaarheid op de deksel of sticker op de verpakking. Bij gebruik en uitnemen van een
doekje dient de deksel gesloten te worden. Na volledig verbruik, kan de lege emmer worden
weggegooid bij het reguliere afval.
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