
Meliseptol® Wipes ultra
BEZALKOHOLOWE, WIRUSOBÓJCZE  

CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE

Nowość

	 Bezalkoholowe, gotowe 
do użycia chusteczki

	 Do dezynfekcji przed-
miotów wchodzących 
w kontakt z błoną 
śluzową

	 Wirusobójcze
	 Sporobójcze



Meliseptol® Wipes ultra – bezalkoholowe, wirusobójcze chusteczki dezynfekujące

OPM-IC-095             10/11/2016

Opakowanie Numer katalogowy

Pojemnik zawierający 100 chusteczek 140x200mm 19810

Meliseptol® Wipes ultra – wyciąg z informacji o produkcie 
100 g nasączonej chusteczki zawiera jako składniki aktywne:
0,4 g chlorek alkilo (C12-16) dimetylobenzyloamoniowy, 0,2 g chlorek didecylodimetyloamoniowy

Skuteczność mikrobiologiczna

Przeznaczenie
Do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych, także 
wchodzących w kontakt z błoną śluzową. Przydatne szczególnie 
do sond ultradźwiękowych.

Właściwości
   Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki (14 x 20 cm) do 

czyszczenia i dezynfekcji wrażliwych na alkohol produktów 
medycznych  

   Bakterio- i drożdżakobójcze
  Wirusobójcze zgodnie z zaleceniami Instytutu im. Roberta 
 Kocha (włącznie z wirusem polio, adeno, polioma oraz HBV,   
 HCV, HIV i wirusami grypy)
   Sporobójcze
  Bardzo dobrze nadają się do końcowej dezynfekcji sond  
 ultradźwiękowych wchodzących w kontakt z błoną śluzową
   Doskonała skuteczność czyszczenia dzięki starannie dobranym 

składnikom
   Zoptymalizowana aplikacja chusteczek dzięki zastosowaniu 

zamknięcia typu „safe-lock“

Wskazówki dotyczące zastosowania i dozowania 
Odkręcić pokrywkę od pojemnika i rozciąć worek z chusteczkami  
w oznakowanym miejscu. Pierwszą chusteczkę z rolki ostrożnie 
lekko wysunąć i przełożyć przez otwór w pokrywce. Pokrywkę po-
nownie przykręcić do pojemnika. Po umieszczeniu pokrywki we 
właściwej pozycji, nastąpi wyczuwalne jej zatrzaśnięcie. Pierw-
szą chusteczkę należy wyrzucić. Tak przygotowany pojemnik jest 
już gotowy do użycia. Powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji 
należy przecierać tak, by całkowicie zostały zwilżone roztworem 
z substancją aktywną. Czas oddziaływania – patrz tabela. Silne, 
widoczne gołym okiem zabrudzenia można przed właściwą de-
zynfekcją usuwać za pomocą chusteczki Meliseptol® Wipes ultra. 

 
System aplikacji chusteczek
Aby zapobiec przedwczesnemu wysychaniu chusteczek, pojemnik 
wyposażony jest w zamknięcie typu „safe-lock“, które sygnalizuje 
bezpieczne zamknięcie zarówno akustycznie jak i dotykowo. 
Chusteczki Meliseptol® Wipes ultra umieszczone są w elastycznym 
woreczku, co zapobiega zetknięciu się chusteczek z wnętrzem 
pojemnika i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. Polietylenowy 
worek i puszka pojemnika są produktami jednorazowymi. 

Dane fizykochemiczne  
(dane dotyczą roztworu z substancją aktywną chusteczek Meliseptol® Wipes ultra)
postać i barwa: klarowny, bezbarwny roztwór 
pH:  ca. 11
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Mikroorganizm Czas działania
Bakteriobójcze i drożdżakobójcze, wg DGHM,  
warunki brudne, EN 13727, EN 13624

1 min

Wirusy otoczkowe

Vaccinia, DVV/RKI 30 sek.

Wirusy bezotoczkowe

Polio,  EN 14476 1 min.

Adeno, EN 14476 1 min.

Murine Norowirus, EN 14476 30 sek.

Polyoma SV 40, DVV/RKI 2 min.

Spory

Clostridium difficile EN 13704 2 min.


