
• pēc lietošanas virsmas nav jāskalo

• tīrīšanas un dezinfekcijas salvetes medicīnas
   ierīcēm, kuras nevar iegremdēt šķīdumā

• uz etanola bāzes
• īss ekspozīcijas laiks
• bez aldehīdiem un krāsvielām
• patīkama smarža

LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

FIZIKĀLI-ĶĪMISKIE DATI -

Broad spectrum 
      EFFICACY

Anios Quick salvetes ir piesūcinātas ar ātras iedarbības 
dezinfekcijas līdzekli, piemērots pret spirtiem izturīgu 
medicīnas ierīču un virsmu dezinfekcijai(piem stetoskopi, 
kabeļi un konektori, cukura analizatoru testeri u.t.t.)

• salvetes sastāvs: celuloze, viskoze, akrila saistviela 
  (svars 23g/m²)
• salvetes izmērss: 130 x 190 mm
• iImpregnētais šķīdums: 1.9 ml  ANIOSPRAY QUICK salvetē

 ANIOS QUICK WIPES impregnētais šķīdums:
• dzidrs un bezkrāsains
• blīvums pie +20°C: ≈ 0.9
• pH: 5.75 +/- 0.25
• Aromāts: citron tēja

SASTĀVS
Impregnētajs šķīdums: etanols (55%), kvartārie 
amonija savienojumi, aromātvielas

plaša mikrobioloģiskā 
          aktivitāte



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MIKROBIOLOĢISKĀ AKTIVITĀTE
INFORMĀCIJA

IEPAKOJUMS
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Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

medicīnisko ierīču virsmas rūpīgi noslaucīt ar salveti
ievērot norādīto pretmikrobu aktivitātes kontakta laiku.
virsmu nav nepieciešams skalot arī .gadījmos, ja medicīnas ierīce nonāk saskarē ar ādu vai gļotādu.
lai nepieļautu salvešu izžūšanu, iepakojums rūpīgi jāaizver.

neizmantojiet jau lietotu salveti – dezinfekcija nav garantēta. piezīme: pirms lietošanas pārbaudīt, 
vai dezinficējamā virsma ir izturīga pret spirtu. elektriskās ierīces atvienot  no strāvas avota. 

Sekojiet instrukcijām un drošības pasākumiem, kas norādīti 
un iepakojuma un DDL. Sagatavoti saskaņā ar ES 
noteikumiem kas ir spēkā attiecībā uz ķīmisko produktu 
klasifikāciju un marķēšanu.                                                                                                               
Uzglabāšanas t° : n +5°C līdz +25°C.                                                                                                          
IIb klases medicīnas ierīce (direktīva 93/42 EEC ar 
grozījumiem).

Kastē 12 iepakojums, iepakojumā 120 salvetes
Salvetes izmērs: 130x190mm…kataloga Nr. : 2333.421

 Calicivirus Felin 
 MNV saskaņā ar EN 14476

5 minūtes

standarts

EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. 
MRSA saskaņā ar EN 14561

Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563

Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563

Adenovirus, HIV-1, PRV (HBV surogāts), 
BVDV (HCV surogāts), Vaccinia virus*
Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus,
Influenza virus A (H1N1)

Virucidāls 30 sekundes

aktīvs pret

Baktericīds

Mikobaktericīds

Raugi

Sēnes

Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562,
EN 13697
Tricophyton mentagrophytes saskaņā ar  
EN 14562
Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562,
EN 13697

kontakta laiks

30 sekundes

30 sekundes

5 minūtes

30 sekundes

30 sekundes

5 minūtes

Impregnētajam šķīdumam:

*RKI:  Roberat Koha  institūts  rekomendē  izmantot dezinfekcijas līdzekļus ar norādi "ierobežota 
inaktivējoša darbība" , tas nozīmē, ka līdzeklis ir pilnībā efektīvs  arī pret apvalkotiem vīrusiem 
(vaccinija vīruss, BVDV)
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