
SYSTEMMED  LAB  
Chusteczki w specjalnie 
zaprojektowanym systemie dozującym
do stosowania na sucho i mokro

Medilab System Dry&Wet Wipes to wysokiej jakości bardzo miękkie 
i delikatne chusteczki przeznaczone do użycia zarówno na sucho, jak i na 
mokro. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i chłonnością. Dzięki temu 
są wyjątkowo przydatne do wycierania i mycia różnego rodzaju powierzchni 
i wyposażenia: stołów, blatów, zlewów, glazury itd. Perforacja pozwala 
na szybkie i łatwe oderwanie pojedynczej chusteczki.

do wszystkich zmywalnych powierzchni
możliwość nasączania środkami 
do dezynfekcji powierzchni z oferty MEDILAB
miękkie i wytrzymałe

NOWOŚĆ!



SYSTEMMED  LAB  NOWOŚĆ!

Nazwa opakowania

SYSTEM HIGIENY „MAXI”
256 szt. & 5l

Zwój MAXI
256 szt. chusteczek

Pojemnik z systemem 
dozującym -5L

SYSTEM HIGIENY „OPTI”
150 szt. & 4l

Zwój OPTI
150 szt. chusteczek

Pojemnik z systemem 
dozującym -4L

W przypadku stosowania chusteczek jako suche czyściwo:

1. Włóż rękawice i zdejmij pokrywę.

2. Wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka zwoju.

3. Wstaw zwój z chusteczkami do pojemnika.

4.  Przeciągnij pierwszą chusteczkę przez dozownik i zamknij pokrywę.

W przypadku stosowania chusteczek  nawilżonych zachowaj 
3 pierwsze ww. etapy, a następnie:

 5.  Przygotuj, zgodnie z zaleceniami producenta środka, odpowiednią 
ilość preparatu dezynfekcyjnego, w zależności od użytego środka. 
Powoli napełnij pojemnik środkiem dezynfekcyjnym, wlewając go 
od środka zwoju do zewnątrz.

 6.  Przeciągnij pierwszą chusteczkę przez dozownik i zamknij pokrywę. 
 Pozostaw pojemnik na min. 30 minut, aby wszystkie chusteczki 
zostały równo nawilżone.

 7.  Opisz i naklej etykietę bezpieczeństwa 
w odpowiednim miejscu na pojemniku. 
Nasączony zwój (produktami z oferty MEDILAB) 
może być używany przez okres 28 dni.

W celu uzyskania skutecznej dezynfekcji powierzchni, chusteczki należy 
nasączać profesjonalnymi środkami do mycia i dezynfekcji powierzchni. 
SYSTEM MEDILAB DRY&WET WIPES jest kompatybilny z produktami do 
dezynfekcji powierzchni z oferty MEDILAB - szczególnie polecamy pre-
paraty gotowe do użycia tj. Lysoformin Plus-Schaum, Fugaten Spray, 
Aerodesin 2000, Aniospray Quick.

SYSTEM MEDILAB DRY&WET WIPES stanowi doskonałe rozwiązanie 
  .inhczreiwop ainazsuso i ainaworelop ,ainezczsyzc ogenneizdoc od

Po nasączeniu chusteczek odpowiednim preparatem dezynfekcyjnym 
z oferty Medilab, służą również do mycia i dezynfekcji powierzchni. 
Jest to idealny System do wielokrotnego wykonywania procedur 
higienicznych w ciągu dnia.

W skład SYSTEMU jednorazowych chusteczek firmy MEDILAB 
wchodzi: zwój chusteczek, uniwersalny pojemnik, pokrywa 
wyposażona w dozownik, oraz etykieta bezpieczeństwa. 

WŁAŚCIWOŚCI CHUSTECZEK

• wykonane z wysokiej jakości włókniny: 
niskopyłowe, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie 

• o gramaturze 50 g/m2

• dostępne w dwóch zwojach o różnych wymiarach:
-  150 szt. chuteczek, 16 x 39 cm
-  256 szt. chusteczek,  18 x 39 cm 

• konfekcjonowane w specjalnych polipropylenowych pojemnikach 
wielokrotnego użytku, wyposażonych w system dozujący, 
o pojemności dostosowanej do wielkości zwoju - 4 l i 5 l 

System stanowi innowacyjne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji 
powierzchni. Został specjalnie zaprojektowany do higienicznego 
i łatwego dozowania chusteczek. Chusteczki aplikowane są 
z pojemnika dozującego poprzez przeciągnięcie ich przez system 
dozujący, który po każdym użyciu jest szczelnie zamykany.  System 
chusteczek jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, które zapewnia 
ochronę nasączonych chusteczek przed skażeniem i wysychaniem. 
Chusteczki Medilab System dry&wet Wipes nasączone produktami 
z oferty Medilab, posiadają gwarancję stabilności właściowści 
dezynfekcyjnych przez okres 28 dni, przy prawidłowo zamykanej 
pokrywie pojemnika.

Pojemnik wraz z systemem dozującym jest pojemnikiem 
wielokrotnego użytku i może być również myty w urządzeniach 
myjących w temp. do 70°C.

Ważnym elementem jest etykieta bezpieczeństwa, która pozwala 
uniknąć pomyłek i ułatwia pracę z Systemem. Opisana etykieta zawiera 
podstawowe informacje dotyczące preparatu, którym nasączane są 
chusteczki i umieszczana jest w widocznym miejscu bezpośrednio na 
pojemniku.

SYSTEM MEDILAB DRY&WET WIPES to jednocześnie ekonomika 
i gwarancja wysokich standardów higieny. Wysokiej jakości włóknina 
i uniwersalny dozownik zmniejszają nie tylko ilość zużywanych na co 
dzień chusteczek, ale także preparatów dezynfekcyjnych.

SYSTEM

Nazwa preparatu do dezynfekcji powierzchni

Stężenie roztworu roboczego       Data zalania

Zużyć do (28 dni od daty zalania)

Imię i Nazwisko

M
ED I LAB  

Od ponad 25 lat oferujemy kompleksowe zaopatrzenie placówek służy zdrowia 
i innych obszarów gospodarki w produkty i środki  do utrzymania higieny. 

W przypadku pytań zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie www.medilab.pl. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR
Medilab Sp. z o. o.
ul. Niedźwiedzia 60, 15–531 Białystok 
tel. (85) 747 93 53, fax: (85) 747 93 28
e–mail: handlowy@medilab.pl, www.medilab.pl

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. 
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką i etykietą produktu.
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UWAGA! Przed nasączeniem chusteczek danym preparatem, 
należy zapoznać się z informacjami zawartymi na jego etykiecie, 
oraz zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących zastosowania 
ww. środków zawartych w instrukcji użycia.

OBSZAR ZASTOSOWANIA INSTRUKCJA UŻYCIA

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

DLACZEGO SYSTEM MEDILAB DRY&WET WIPES?

Etykieta bezpieczeństwa

Sugerowana ilość środka do zalania to minimum:
1,4 l preparatu           pojemnik o poj. 4 l 
1,8 l preparatu        pojemnik o poj. 5 l

SYSTEMMED  LAB  

Ulotka inform
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