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Dr. Schumacher

Dezinfekční ubrousky

IHO

VAH

univerzální, pohodlná a časově úsporná aplikace   

rozsáhlá a rychlá účinnost 

zvláště vhodné pro dezinfekci středně velkých ploch a  v 
oblastech se zvýšenými požadavky na účinnost

0482

Vlastnosti produktu
CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI jsou 
bezalkoholové ubrousky, připravené ihned 
k použití pro virucidní dezinfekci a čištění 
všech druhů ploch a také povrchů 
zdravotnických prostředků, jakož i všech 
typů povrchů v oblastech se zvýšenými 
požadavky na účinnost.

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI zajišťují 
univerzální a rychlé použití pro dezinfekci a 
čištění  středně velkých ploch, odebírají se 
jednotlivě z opakovaně uzavíratelného 
zásobníku.

Oblast použití
Podle směrnice o zdravotnických 
prostředcích (ZP): Rychlá dezinfekce a 
čištění zdravotnických prostředků citlivých 
na alkohol, jako jsou ultrazvukové sondy 
pro transvaginální a abdominální (zevní) 
ultrazvukové vyšetření.

Podle nařízení o biocidních přípravcích:
Rychlá dezinfekce a čištění zdravotnického
zařízení citlivého na alkohol a všech typů
povrchů, a to i v oblastech se zvýšenými 
požadavky na účinnost.

Návod na použití
Setřete povrch ubrouskem CLEANISEPT 

WIPES FORTE MAXI až do úplného 
navlhčení a nechte jej uschnout.

Poznámky
Doba použitelnosti po otevření: 28 dní

Složení
100 g roztoku obsahuje : 
0.4 g Kvartérní amoniové sloučeniny, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl chlorid 

0.2 g didecyldimethylamoniumchloridu
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CLEANISEPT® WIPES 
FORTE MAXI
Bezalkoholové ubrousky pro rychlou dezinfekci 

Rozsah účinnosti a expiziční časy 2 min 

Bakterie a kvasinky

doporučená aplikace pro dezinfekci ploch 
(baktericidní, účinné proti kvasinkám)* VAH**/ EN 16615

s mechanickým působením, 
špinavé podmínky

sporicidní (Clostridium difficile) EN 13704

Viry

virucidní RKI/DVV
vč. polio-, adeno-, noroviru a 
SV40/ papova-/ polyomaviru

virucidní EN 14476/prEN 16777 čisté podmínk

účinný proti polyomavirům 4-field-test / practical
carrier test

* včetně testů fáze 2 kroku 1 a testů fáze 2 kroku 2 (kvantitativní suspenzní testy a praktické testy nosičů 
zárodečných kmenů) **  uvedené ve sloupci 5 minut seznamu VAH 
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Dezinfekční ubrousky

CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI
Bezalkoholové ubrousky pro rychlou dezinfekci

Znalecké posudky 
Máme rozsáhlé odborné zprávy o všech 
našich produktech. Na požádání Vám rádi 
tyto odborné zprávy poskytneme.

Bezpečnostní pokyny a věty o 
nebezpečnosti
Vysoce toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění 
do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a 
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. Odstraňte obsah/obal v 
souladu s místními předpisy.

Pouze pro profesionální použití.

Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace na štítcích jednotlivých produktů.

Dr. Schumacher je certifikován dle DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011,  je ověřený  v systému 
environmentálního řízení a auditu  podle EMAS a je členem IHO, VCI, BAH, DGSV a DGK H. www.schumacher-online.com

Produkt Balení/MJ JB    Obsah Velikost REF

CLEANISEPT WIPES 
FORTE  MAXI

otevírací
zásobník
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