
System chusteczek przeznaczonych do nasączania
środkami dezynfekcyjnymi firmy schülke

schülke wipes

Zalety
łatwe w użyciu

po zalaniu do wykorzystania w ciągu 28 dni

nie pozostawiają smug

gramatura 50 g/cm³

wykonane z poliestru

dostępne w ilości 100 szt. chusteczek (30x30cm) lub 111 szt.
chusteczek (30x24cm) w rolce
pojemniki wieokrotnego użytku do chusteczek wykonane z
polipropylenu wyposażone w system dozujący
możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C
(również w myjniach dezynfektorach)

Obszary zastosowania
Chusteczki przeznaczone są do nasączenia preparatem
dezynfekującym. W zależności od środka użytego do
nasączenia (produkt biobójczy czy wyrób medyczny),
chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni
lub do dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarach, w
których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarno-
higienicznych.

Wskazówki dotyczące stosowania
Przy nasączaniu chusteczek zalecane jest stosowanie rękawic
ochronnych oraz zdezynfekowanie blatów roboczych.
Umieścić rolkę w pojemniku, napełnić pojemnik 3 litrami
roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego. Po odczekaniu
30 minut chusteczki są całkowicie nasączone i gotowe do
użycia.
Wypełnij etykietę, która jest dołączona do każdej rolki
chusteczek i naklej na pojemniku. Zmieniaj etykietę przy
każdym ponownym napełnianiu systemu.
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.pl

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Wskazówki szczególne
Używając nasączanych chusteczek należy zwrócić uwagę
aby dezynfekowane powierzchnie pozostawały zwilżone
przez wymagany czas. Po użyciu należy szczelnie zamknąć
opakowanie, aby zapobiec wysychaniu chusteczek.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

schülke wipes 6x100 ST KT 1/Karton 119503

schulke wipes 6x111ST KT 1/Karton 119506

schulke wipes 100/111 dozownik 1ST 1/Karton 119541


