
VIRSMU DEZINFEKCIJA

Ātras iedarbības, lietošanai gatavas, spirtu 
saturošas dezinfekcijas salvetes nodrošina 
ātru, plaša spektra dezinfekciju apvienojumā 
ar lietošanas ērtumu. Sinerģiskā formula ļauj 
ātri nožūt, neatstājot traipus. Incides® N 
salvetes ir pieejamas arī rezerves iepakojumā.

Medicīnas ierīču tīrība ir ne tikai estētisks 
jautājums. Pareiza virsmu dezinfekcija ļauj 
ievērojami samazināt infekciju risku. 

Incides ®  N
Spirtu saturošas salvetes 
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Kāpēc Incides®  N?
Piesūcinātas salvetes ar plaša spektra iedarbību 
pret baktērijām, tuberkulozes izraisītājiem,  
raugiem un vīrusiem. Efektīvas pret apvalkotajiem 
vīrusiem (ieskitot HBV, HCV, HIV), kā arī pret 
Rota vīrusu, adeno, Papova, CV40 un norovīrusiem. 
Pierādīta aktīvās vielas izdalīšanās no salvetes
materiāla noteiktajā koncentrācijā. Ir veikti plaši
pētījumi par saderību ar dažādiem virsmu
materiāliem. Lietošanai gatavas salvetes ar ļoti īsu 
ekspozīcijas laiku. Nesatur aldehīdus. Gatavas 
lietošanai un ar patīkamu smaržu. Ir iespējams 
iegādāties arī arī rezerves iepakojumu. 

JŪSU IEGUVUMI

  Augsta dezinfekcijas efektivitāte uz visa veida 
pret spirtu izturīgām virsmām. Var izmantot 
operāciju blokos un intensīvās terapijas nodaļās. 

  Lietotāja drošība un iedarbības efektivitāte 
ir balstīta uz reāliem darba apstākļiem.  

  Augsta dezinfekcijas efektivitāte uz visa veida 
pret spirtu izturīgām virsmām, var lietot 
ultraskaņas zondēm.

  Augsta pacientu un lietotāja drošība.  

  Viegla un tūlītēja lietošana, nav dezinfekcijas 
līdzekļa nepareizas sagatavošanas riska.

  Augsta lietotāja drošība.

  Patīkama lietošana.

  Maz atkritumu.

ĀTRA 
DEZINFEKCIJA 
BEZ TRAIPIEM 

PIELIETOŠANAS JOMA

Ātrai medicīnas ierīču (aprīkojuma un 
nelielu, pret spirtu izturīgu virsmu 93/42/EK 
direktīvas izpratnē) dezinfekcijai, piemēram 
aprīkojumam zobārsniecības kabinetos 
(t. sk. uzgaļiem), iekārtām operāciju blokos, 
ratiņkrēsliem. 

LIETOŠANA

Izņemiet vienu salveti no iepakojuma un 
nodezin�cējiet virsmu. Ļaujiet nožūt. 
Nav jānoskalo. Pēc lietošanas iepakojumu 
cieši aizveriet.

SASTĀVS

100 g salvetē iesūcinātā šķīduma satur: 
35 g  2-propanola, 25 g 1-propanola

IEPAKOJUMA VEIDI

VEIDS PRODUKTA
KODS 

Kārba ar 90 salvetēm 
(izm.130 x245mm) 6 gab. 3042530

Rezerves iepakojums 
ar 90 salvetēm 
(izm.130 x245mm) 5 gab. 3042550

ATZINUMI

Produkts ir plaši testēts - mikrobioloģiski, 
virusoloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski.
Pēc Jūsu pieprasījuma, mēs labprāt 
sniegsim Jums testēšanas atzinumus.

Tikai profesionālai lietošanai. 
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti 
un informāciju par biocīdu.  Lietojiet 
biocīdus uzmanīgi. 

Biocīda inventrizācijas nr. LV: 28032007/3311
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BAKTERICĪDĀS UN VIRUCĪDĀS IEDARBĪBAS REZULTĀTI

Rezultāti norāda neatšķaidīta šķīduma efektivitāti. Testi veikti ar salvetēs iesūcināto šķīdumu.

IEDARBĪBAS SPEKTRS EKSPOZĪCIJAS 
LAIKS

Virsmu  mehāniska dezinfekcija atbilstoši VAH (Vācijas Lietišķās Higiēnas Associācijas) 
prasībām, baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda iedarbība tīros un netīros apstākļos.

5 min.

 

.nim 5EN 1276 baktericīds (tīros un netīros apstākļos)

 Ātra virsmu dezinfekcija, atbilstoši DGHM 2001 vadlīnijām - baktericīda, levurocīda, 
tuberkulocīda iedarbība (tīros un netīros apstākļos). 

1 min.

EN 13727  baktericīds (tīros un netīros apstākļos) .nim 1

EN 13624 levurocīds  (tīros un netīros apstākļos) .nim 1

EN 14348 tuberkulocīds  (tīros un netīros apstākļos)  

Virucīda iedarbība (ieskaitot HBC, HCV, HIV)  saskaņā ar Roberta Koha institūta (RKI) 
01/2004 vadlīnijām.

30 sek.

– Adeno*
– Rota*
– Poliomas vīruss SV40

5 min
1 min.

10 min.

*  saskaņā ar DVV 2008 vadlīnijām.

DAUDZUMS

.nim 1




