
WIP’ANIOS Excel 

* 100% bioloģiski noārdāmas viskozes salvetes. 
* Piesūcinātais šķīdums: nesatur CMR vielu, smaržvielas un alkoholu.  
* Plašs virucīdu spekts 

Vienreizējās lietošanas salvetes 
 

Indikācijas 
Invazīvu un neinvazīvu medicīnas ierīču apstrādei.  Endoskopu apvalku noslaucīšana 
sākotnējās apstrādes laikā pirms iegremdēšanas tīrīšanas un dezinfekcijas šķīdumā.  Piemēri:  
ultraskaņas zondes, spiediena sensori, glikozes testeri, asinsspiediena mērītājs, refleksu āmuri utt. 
WIP’ANIOS Excel salvetes ir piesūcinātas ar mazgāšanas un dezinfekcijas šķīdumu medicīnas instrumentu 
apstrādei. 

Raksturlielumi 
 Sastāvs: 100% viskoze (spunlace 50 gr/m2) 
 Salvetes izmērs: 180 x 200 mm 
 Piesūcinātais šķīdums: 5 ml SURFA’SAFE premium vienā salvetē 
 pH ap 6,0 
 Saudzējošs pret zondes gumijas aizsargslāni skaņas kūļa priekšsējā daļā, novērš gumijas 

sprēgāšanu. 

Sastāvs 
Piesūtinātā šķīduma sastāvā ietilpst didecildimetiamonija hlorīds, (CAS No 7173-51-5: 3 mg/g), nejonu 
virsmaktīvās vielas, izolējošais līdzeklis, palīgvielas.  

Lietošanas instrukcija 

 
Paņemiet salveti un aizveriet ciet iepakojumu. Apstrādājiet ar salveti apstrādājamās zonas. 
Nepieciešamības gadījumā paņemiet otru salveti. Ievērojiet saskarsmes laiku, atkarībā no vēlamās 
darbības. Ļaujiet nožūt. Pēc lietošanas nav nepieciešamības skalot, arī gadījumos, kad medicīnas 
instrumentu paredzēts izmantot saskarsmē ar gļotādu. Cieši aizveriet iepakojumu pēc katras atvēršanas.  
Neizmantojiet salveti vairākkārtīgi. Dezinfekcija vairs nebūs garantēta.  

Piesardzības pasākumi lietošanai 
Bīstami – ievērot piesardzības pasākumus lietošanai (sagatavoti, saskaņā ar  direktīvu 99/45/EK un tās 
pielikumiem). Uzglabāt temperatūrā no +5°C līdz +35°C. IIb klase, saskaņā ar medicīnas ierīču direktīvu 
93/42/EEK un tās grozījumiem.  

 

 



 

 

Mikrobioloģiskās īpašības 

Iedarbība pret Standarti Saskarsmes laiks 
Baktērijām EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 114561 

EN13727 (iesk. ERV, A.baumanii βLSE,E coli OXA 48, E.Cloacae 
OXA 48, K.pneumoniae OXA 48, SARM  
EN13697 -ERV, A.baumanii βLSE, E coli OXA 48, SARM 

3 minūtes 
1 minūtes 
 
2 minūtes 

Mikobaktērijām Mikobaktēriju tuberkuloze (Tb) 15 minūtes 
Raugu sēnītēm EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN14562 5 minūtes 
Pelējumiem EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN14562 20 minūtes 
Vīrusiem HIV-1, BVDV (HCV surogāts), PRV (BHV surogāts), Vakcīnija 

vīruss, rotavīruss, herpesvīruss, VRS 
Poliomaviruss SV40 
Noroviruss 

1 minūte 
 
5 minūtes 
30 minūtes 

 

Iepakojums 

* 6 iepakojumi, katrā 100 salvetes Nr. 2088.655 
* 12 iepakojumi, katrā 50 salvetes Nr. 2088.424 

 

 


