
Şerveţele dezinfectante gata de utilizare, impregnate cu 
soluţie pe bază de alcool

Avantajele noastre
şerveţele dezinfectante impregnate cu dezinfectant, gata 
de utilizare
spectru larg de acţiune în cel mai scurt timp posibil

uscare rapidă
o mare varietate de dimensiuni ale şerveţelelor şi 
ambalajelor

Dezinfecţia rapidă, pe bază de alcool, a  dispozitivelor medicale   
din toate domeniile şi a unei mari varietăţi de suprafeţe care 
pot fi şterse, unde există un risc crescut de infectare şi unde  
sunt necesari timpi de contact reduşi, de exemplu:
•   suprafeţele din apropierea pacienţilor
•   unităţile pentru tratarea pacienţilor
•   mese de examinare
•   mesele de operaţie şi suprafeţele de lucru învecinate
•   suprafeţele echipamentelor medicale

Domenii de utilizare

mikrozid® AF wipes

Eficacitate microbiologică

• Listat de ÖGHMP
• Listat de VAH
• Certificare OMS

Certificări

0279

Ştergeţi bine suprafaţa cu şerveţelul impregnat şi aşteptaţi să 
îşi facă efectul. Asiguraţi-vă că umectaţi complet suprafeţele 
şi păstraţi-le umede în tot timpul de expunere. Asiguraţi-vă că 
toate  urmele de murdărie vizibile au fost îndepărtate înainte  
de dezinfectare. Când deschideţi capacul şi introduceţi primul 
şerveţel, asiguraţi-vă că sunt respectate cerinţele de igienă.  
Asiguraţi-vă că aţi închis bine capacul după utilizare. Nu trataţi 
suprafeţe sensibile la alcool, precum sticla acrilică. Nu  este  
destinat dezinfectării finale a dispozitivelor medicale semi-
critice şi critice!

Instrucţiuni de utilizare

Eficacitate Concentrație Timp de contact

bactericidă
EN13727, EN16615, În  
conformitate cu Ghidul VAH, cu 
timp de contact  redus
- condiții de murdărie

gata de utilizare 1 min

Eficacitate Concentrație Timp de contact

tuberculocidă
EN14348
- condiții de murdărie

gata de utilizare 1 min

levuricidă
EN13727,  EN16615, În 
conformitate cu Ghidul VAH, cu 
timp de contact  redus
- condiții de murdărie

gata de utilizare 1 min

fungicidă
EN13624, EN13697
- condiții de murdărie

gata de utilizare 2 min

activitate virucidă împotriva 
virusurilor capsulate
În conformitate cu DVV (Asociaţia 
germană pentru  combaterea 
bolilor virale)//Ghidul RKI

gata de utilizare 30 sec.

Norovirus
EN14476
- condiții de murdărie

gata de utilizare 1 min

Polyoma SV40
În conformitate cu DVV

gata de utilizare 10 min

Rotavirus
EN14476
- condiții de murdărie

gata de utilizare 30 sec.

Adenovirus (tipul 5)
În conformitate cu DVV (Asociaţia 
germană pentru  combaterea 
bolilor virale)//Ghidul RKI

gata de utilizare 5 min



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secţ. 13 
alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici 
ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.
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Articol Ambalaj Cod articol

mikrozid® AF wipes premium softpack
(50 de şerveţele)

12/bax la cerere

mikrozid® AF wipes Jumbo Refill
(200 de şerveţele)

12/bax la cerere

Recipient dozator mikrozid® AF wipes 
Jumbo
(10 x 200 de şerveţele)

10/bax la cerere

Recipient dozator mikrozid® AF wipes
(10 x 150 de şerveţele)

10/bax la cerere

Rezervă dozator mikrozid® AF wipes Jumbo
(12 x 200 de şerveţele)

1/bax la cerere

Rezervă dozator mikrozid® AF wipes
(20 x 150 de şerveţele)

1/bax la cerere

               

O companie a
Grupului Air Liquide

mikrozid® AF wipes
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Informații pentru comandă

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să 
contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

• mikrozid® PAA wipes
• mikrozid® sensitive wipes
• mikrozid® universal wipes premium

Produse asemănătoare

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție 
avansate, sigure și cu consideraţie pentru mediu, în același 
timp menținând standarde înalte de calitate.

Informații legate de mediu

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o 
trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile 
pentru produs: www.schuelke.com.
Pentru întrebări individuale:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail: info@schuelke.com

Expertiză și informații

Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro

Producător:
Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct de aprindere
Formă
pH
Vâzcozitate, dinamică

incolor
cca. 0,89 g/cm3 / 20 °C
27 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1
lichidă
nu este aplicabil
nedeterminată

Compoziție:
100 g soluţie de agent conţine următoarele ingrediente active: 
25 g etanol (94 %), 35 g propan-1-ol

Date despre produs

Utilizați dezinfectantele în condiții de siguranță. Citiți 
întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte 
de utilizare.
Produsul are o foarte bună compatibilitate cu metalele şi 
materialele sintetice (cu excepţia sticlei acrilice şi a lacurilor 
sensibile la alcool). Atunci când utilizaţi dezinfectanţi pe bază 
de alcool, vă rugăm să urmaţi cu atenţie toate îndrumările 
naţionale privind protecţia împotriva incendiilor şi a 
exploziilor. Trataţi  numai  suprafeţe  mici.  Intervalul de ştergere 
depinde de temperatura camerei şi de structura suprafeţei  
care urmează să fie dezinfectată. Mai multe informaţii sunt 
disponibile la cerere.

Reîncărcarea recipientului dozator
În primul rând, dezinfectaţi-vă mâinile şi purtaţi mănuşi de 
protecţie noi. În timpul procesului de reîncărcare, vă rugăm 
să vă asiguraţi  că mănuşile  nu  sunt  contaminate de  alte 
activităţi. Procesaţi capacul de  închidere la fiecare reîncărcare.  
În timpul procesului de procesare, supuneţi capacul la curăţare  
şi dezinfectare cu un dezinfectant de suprafeţe pe bază de 
alcool.
Sunt disponibile următoarele dimensiuni:
•  mikrozid® AF wipes (10 x 150 de şerveţele a 14 x 18 cm),  

acoperire*: aprox. 0,3 m2

•   rezervă dozator mikrozid® AF wipes (20 x 150 de şerveţele a 
14 x 18 cm), acoperire *: aprox. 0,3 m2

•   mikrozid® AF wipes Jumbo (10 x 200 de şerveţele a 20 x 27 
cm), acoperire *: aprox. 0,5 m2

•  rezervă dozator mikrozid® AF wipes Jumbo (12 x 200 de 
şerveţele a 20 x 27 cm), acoperire*: aprox. 0,5 m2

•   mikrozid® AF wipes premium (12 x 50 de şerveţele a 20 x 20 
cm), acoperire *: aprox. 0,5 m2

În cazul utilizării corecte,  schulke  garantează  un  termen  de 
valabilitate de 3luni de la deschiderea pachetului.

Recomandări specifice

Accesorii pentru utilizare Cod articol

Suport  de perete Jumbo tub 134421

Consolă de montare pe perete pentru dozator (mic) 134417

Accesorii pentru utilizare

*Suprafaţa zonei de acţiune a unui şerveţel depinde de condiţiile ambientale şi de structura 
suprafeţei şterse. 
 


