
n Gotowe do użycia

n Doskonała tolerancja 
materiałowa

n Krótki czas działania  
– już od 1 minuty

n Nie pozostawiają śladów  
na dezynfekowanych 
powierzchniach

MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE
CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 

WRAŻLIWYCH NA DZIAŁANIE ALKOHOLI
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Meliseptol® Wipes sensitive
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi.

n	 Gotowe do użycia, w wygodnym pojemniku, z możliwością 
uzupełniania wkładu

n	 Krótki czas działania i szerokie spektrum działania obejmujące 
bakterie (w tym prątki oraz MRSA), grzyby, wirusy otoczkowe  
(w tym HBV, HCV, HIV) wirus ptasiej grypy oraz niektóre wirusy  
bezotoczkowe: Rota-, Polyoma-, Norovirus

n	 Bez zawartości aldehydów i alkiloamin
n	 Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych oraz w pionie 

żywieniowym
n	 Posiadają dobre właściwości czyszczące, nie pozostawiają śladów/ 

smug na dezynfekowanych powierzchniach; bezbarwne  
i bezzapachowe.

n	 Zminimalizowane ryzyko niekontrolowanego wycieku środka 
nasączającego chusteczki i penetracji do wnętrza dezynfekowanych 
urządzeń dzięki odpowiedniemu nasączeniu chusteczek oraz ich 
dużej chłonności.

n	 Wysoka jakość materiału, nie pozostawiają resztek powodujących 
m.in. zapychanie drobnych otworów w sprzęcie medycznym

n	 Doskonała tolerancja materiałowa m.in. opinie producentów głowic 
USG: Philips, Hitachi, ALOKA, maszyn do hemodializy Dialog+

Meliseptol® Wipes Sensitive są nasączone roztworem o składzie:
100g roztworu zawiera: 1-propanol 17,0g, chlorek dwudecylodwumetyloamo-
niowy 0,23g.
Zgodnie z Regulations for Detergents EG 648/2004: <5% niejonowe środki 
powierzchniowo czynne

*Metody testowe wg: DGHM, RKI (Robert Koch-Institut)

Raporty ekspertów dostępne na życzenie
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WŁAŚCIWOŚCI

Meliseptol Wipes sensitive są chusteczkami do szybkiej dezynfekcji ma-
łych powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie al-
koholi: sztucznej skóry, lateksu, gumy, szkła akrylowego, silikonu, głowic 
USG, pomp infuzyjnych, urządzeń do hemodializy,  inkubatorów, lamp 
bakteriobójczych, monitorów komputerowych.

.

SPOSÓB UŻYCIA
Zwilżyć przez przetarcie powierzchnię chusteczką i pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia. Dobrać odpowiedni czas ekspozycji w zależności 
od oczekiwanego spektrum działania. Urządzenia elektryczne należy 
wyłączyć przed ich dezynfekcją, w przypadku gorących powierzchni należy 
odczekać do ich wystygnięcia.

Mikroorganizm Czas działania

Dezynfekcja powierzchni wg. DGHM/ VAH oraz D V V 
/ RKI:  bakteriobójczy, drożdżobójczy, wirusy otocz-
kowe (łącznie z HBV, HCV, HIV)

 -warunki czyste 1 min.
 -warunki brudne  2 min.

Prątkobójczy (M. Terrae)

- EN 14348 3 min.
- EN 14563 1 min.

Działanie wirusobójcze zgodnie z D V V / RKI: 
- Wirus ptasiej grypy 15 sek.
- Rota 1 min.
- Polyoma 5 min. 
- Noro (EN14476) 5 min.

bakteriobójczy EN 13727 30 sek.

drożdżbójczy EN 13624 30 sek.

Właściwości chemiczne i fizyczne:
Chusteczki o wymiarach: patrz tabela, gramatura 60g/m²,  
skład:  polietylen 100%
Wygląd:                                   Przezroczysty, bezbarwny płyn
pH:                                          ok. 7,0
Gęstość (20ºC):                        ok. 0,98g/ml
Temp. zapłonu (DIN 51 755):    31ºC
Zapach:                                   brak    

Dostępne opakowania Ilość 
chusteczek

Wymiary 
chusteczki Nr kat.

Meliseptol Wipes sensitive tuba 60 15,2cm x 20cm 19582

Meliseptol Wipes sensitive  
opakowanie uzupełniające

60 15,2cm x 20cm 19530

Meliseptol Wipes sensitive 100 
miękkie opakowanie

100 18cm x 20 cm 19894

Meliseptol Wipes sensitive XL 
miękkie opakowanie

42 24cm x 30 cm 19893


