
VIRSMĀM 

 

 
 
 

ĀTRI UN TAUPĪGI 
 
 
 

Sani-Cloth 70 
Alkoholiskās salvetes 

 

 

Lietošanai gatavas, alkohola dezinfekcijas 
salvetes. Tie apvieno ātrumu un plašu spektru. 



VIRSMĀM 

 

EN 14348 tuberkulocīdā iedarbība (tīri un netīri apstākļi) 1 min. 

 
 
 

Sani-Cloth 70 
Alkoholiskās salvetes 

 
 

Kamdēļ Sani-Cloth 70? 
Salvetes, kuras ražošanas procesā ir 
impregnētas ar alkoholu, raksturo plašs 
mikrobioloģiskais iedarbības spektrs pret: 
baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, 
apvalkotiem vīrusiem (ieskaitot HBV, HCV, HIV). 
Efektivitāte ir pārbaudīta attiecībā uz 
impregnējamo šķīdumu salvetēm. Tās apvieno 
tīrīšanu un dezinfekciju ar ērtu lietošanu, viegli 
un droši izņemot mitro salveti tieši no kārbas. 
. 

 
 
Priekšrocības Jums 

Piemērotas visu virsmu dezinfekcijai medicīnas 
nozarē (piem. slimnīcās, pansionātos, 
zobārstniecības kabinetos). 
 Nodrošināta efektivitāte reālos darba apstākļos. 
Uz virsmām nepaliek atlikumi. 

 Nav nepareizas sagatavošanas riska. 
Samazināts salvetes izžūšanas risks. 

 
MIKROBIOLOĢISKĀS UN VIRUSHOLOĢISKĀS TESTĒŠANAS REZULTĀTI 
 

 
Ātra virsmas dezinfekcija saskaņā ar DGHM 2001 metodoloģiju: 
baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda (tīri un netīri apstākļi) 

1 min. 

 
EN 13727 baktericīds (tīri un netīri apstākļi) 1 min. 

 
EN 13624 levurocīds (tīri un netīri apstākļi) 1 min. 

 

Virucīdā efektivitāte pret apvalkotiem vīrusiem (ieskaitot HBV, HIV, HCV) - saskaņā 
ar RKI ieteikumu (Robert Koch Institute) 01/2004  

Rezultāti attiecas uz neatšķaidītu impregnējamo šķīdumu. 
Testi veikti ar šķīdumu, kas izspiests no salvetēm. 

15 sek. 

   

 

SALVEŠU MATERIĀLA SASTĀVS 
 

IEPAKOJUMS SASTĀVS ĪPATNĒJAIS 
SVARS 

IZMĒRI 

 
125 salvetes 70% viskoze, 

30% polipropilēns 
 

23 g/m2 

 
130 x 185 mm 

70% viskoze, 
30% polipropilēns 

 
23 g/m2 200 x 220 mm 

 
 

 
 
 
 
 

     0086 
 
Ecolab Healthcare Europe 
Tīri. Droši. Veselīgi. 
Ecolab Europe GmbH 
Richtistrasse 7 
CH-8304 Wallisellen, Zurich 
© Ecolab JANUARY 2015. All rights reserved. 

 
 
 
 
 

5 min. Virsmu dezinfekcija, izmantojot mehānisko iedarbību saskaņā ar DGHM: 
baktericīds, levurocīds, tuberkulocīds (tīri un netīri apstākļi) 

IEDARBĪBAS 
LAIKS IEDARBĪBAS SPEKTRS 

ĀTRI UN 
TAUPĪGI 

PIELIETOŠANAS JOMA 
Ātra dezinfekcija medicīnas iekārtām un 
mazām virsmām, kas ir izturīgas pret 
alkoholu atbilstoši Direktīvai par 
medicīnas ierīcēm (93/42 / EEK). 
 
PIELIETOŠANAS VEIDS 
Izņemiet salveti no kārbas un noslaukiet 
dezinficējamās virsmas. Ļaujat izžūt, 
neskalojot. 
Pēc lietošanas aizveriet trauku. 
 
 
SASTĀVS 
100 ml impregnēšanas šķīduma kā 
aktīvo vielu satur: 70 ml 2- propanola. 
 

PIEEJAMIE IEPAKOJUMI 

   
 
ATZINUMI 
Ir veikti daudzi mikrobioloģiskie, 
viroloģiskie, toksikoloģiskie un 
ekoloģiski testi - mēs labprāt tos 
piedāvāsim pēc jūsu pieprasījuma. 

Tikai profesionālai lietošanai. 

Lietojiet dezinfekcijas līdzekļus 
droši. Pirms lietošanas izlasiet 
produkta etiķeti. 

200 salvetes 

 
NOSAUKUMS 

 
DAUD
ZUMS 

PRODUKTA 
KODS 

 
Kārba ar 200 salvetēm 
  
 
Kārba ar 125 salvetēm 
 

 
6 gb 

   
6 gb 

 
3080840 

   
3080820 

Rezerves iepakojums ar 
125 salvetēm  

9 gb 
 

3080860 
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