
Meliseptol® HBV - chusteczki

Dezynfekcja powierzchni

n Wyjątkowo efektywnie działa przeciwko bakteriom, 
grzybom i wirusom - 1 minuta 

n Do stosowania na oddziałach noworodkowych
n Do stosowania w pionie żywieniowym
n Doskonałe właściwości myjące 
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Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni

Charakterystyka
Meliseptol® HBV chusteczki to gotowe do użycia alkoholowe, nasączone 
środkiem biobójczym Meliseptol® Rapid chusteczki do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni.

n	 chusteczki znajdują się w plastikowej tubie umożliwiającej 
dozowanie lub w woreczku foliowym stanowiącym opakowanie 
uzupełniające

n	 każde opakowanie zawiera 100 chusteczek

n	  opakowanie dozujące można zastosować ponownie po uzupełnieniu 
chusteczkami z woreczka uzupełniającego 

n	 możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych 

n	 możliwość stosowania w pionie żywieniowym 

n	 bardzo dobre właściwości myjące 

n	 rozmiar chusteczki 14,5 cm x 20 cm 

Do przecierania małych powierzchni i sprzętu medycznego odpornych na 
działanie alkoholu np. elementów miejsca pracy, stołów laboratoryjnych, 
uchwytów przy drzwiach i lampach, łóżek. W celu dezynfekcji sprzętu 
należy dokładnie oczyścić daną powierzchnię, stosując, w zależności od 
potrzeb, jedną lub więcej chusteczek tak, aby cała powierzchnia była 
całkowicie pokryta substancją aktywną. Czas dezynfekcji – 1 minuta 
(czas wymagany do zadziałania substancji aktywnej). 

Meliseptol Rapid ®  – skład
100g roztworu zawiera:
1-propanol 50.0 g, chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy 0.075 g
substancje zapachowe

Dostępne opakowania Numer katalogowy
100 chusteczek w plastikowej tubie 19096
100 chusteczek w woreczku uzupełniającym 19097

*Metody testowe wg: DGHM, RKI (Robert Koch-Institut), DVV (Niemieckie Stowarzyszenie 
ds. Kontroli Chorób Wirusowych), ÖGHMP (Austiackie Stowarzyszenie Higieny, 
Mikrobiologii i Medycyny Prewencyjnej).

Zastosowanie

Skuteczność mikrobiologiczna

Mikroorganizmy Czas działania

Bakterie, grzyby 15 s.

MRSA 30 s.

Prątki 30 s.

HCV 1 min.

HIV 15 s.

HBV 15 s.

Rota wirus 1 min.

Noro 1 min.

Adeno wirus 1 min.

Vaccinia wirus 30 s.

Polio wirus 10 min.
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Właściwości

Uwaga: Nie stosować do powierzchni ciepłych ze szkła akrylowego 
lub urządzeń elektrycznych pod prądem! Przed dezynfekcją sprawdzić 
odporność materiałów wrażliwych na działanie alkoholu względem 
substancji aktywnej. Szczelnie zamykać pojemnik.




