
Sani-Cloth® Active

VIRUCIDNÍ ÚČINNOST 
MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

Dezinfekční a čistící ubrousky bez obsahu alkoholu

Tyto dezinfekční a čistící ubrousky neobsahují alkohol a působí na bázi 
obsahu kvarterních amoniových solí (KAS).
Vyznačují se širokým spektrem účinnosti: bakterie včetně TBC, viry včetně 
Polio a Norovirů. Jejich velkou předností je snadná manipulace a použití 
u široké škály materiálů citlivých na působení alkoholu. Ubrousky prošly 
rozsáhlými toxikologickými a ekologickými testy a výborně se osvědčily 
v praxi pro péči o ty zdravotnické prostředky a typy povrchů, které nelze 
ošetřovat dezinfekčními přípravky na bázi alkoholu, např. akrylátové sklo.

Sani-Cloth® Active jsou deklarovány jako zdravotnický prostředek. 
CE 0086

DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO OŠETŘOVÁNÍ PLOCH A POVRCHŮ



Sani-Cloth® Active

BALENÍ

Sani-Cloth® Active
dóza s obsahem 125 kusů ubrousků 
(130 x 220 mm)

náhradní náplň 125 kusů ubrousků 
(130 x 220 mm)

dóza s obsahem 200 kusů ubrousků 
(200 x 220 mm)

kbelík s obsahem 225 kusů ubrousků 
(245 x 300 mm)

NÁVOD K POUŽITÍ

Vyjměte ubrousek z dózy, plochy a předměty 
jím důkladně otřete, nechejte působit 
po určenou dobu, následně neotírejte 
ani neomývejte vodou. Ujistěte se, že jste 
ošetřili potřebný povrch v celém rozsahu 
Dózu vždy pečlivě uzavřete. Pouze pro 
profesionální použití.

SLOŽENÍ

100 g roztoku, kterým jsou napuštěny 
dezinfekční ubrousky, obsahuje účinnou 
látku: 

0,45 g  didecyldimetylamonium chlorid  

DOBA POUŽITELNOSTI PRODUKTU

24 měsíce  

ODBORNÉ POSUDKY, EXPERTIZY:

Rádi Vám poskytneme výsledky rozsáhlého 
testování výrobku a jeho certifikace typu 
VAH.

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÉ  A VIROLOGICKÉ ZKOUŠKY ÚČINNOSTI

Testován byl roztok uvolněný z dezinfekčních ubrousků.

Ecolab Healthcare 
Čistota. Bezpečnost. Ochrana zdraví.

Dezinfekční a čistící ubrousky bez obsahu alkoholu

DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO OŠETŘOVÁNÍ PLOCH A POVRCHŮ

VIRUCIDNÍ ÚČINNOST

vyhovuje požadavkům RKI 01/2004

a evropské normě EN 14476 

NAŠE NABÍDKA  VAŠE VÝHODY

Dezinfekční výrobek na bázi KAS je účinný Ubrousky dezinfikují a čistí všude, kde je
proti bakteriím včetně TBC, virům včetně   zvýšené riziko virových infekcí – JIP, laboratoře, 
Polio a Norovirů, plísním oddělení infekční, dialyza, traumatologie, 

záchranná služba, pohotovost, policie,
pracovníci záchranných systémů aj.

Ubrousky jsou kompatibilní s širokou Optimální pro ošetřování ultrazvukových sond 
paletou materiálů  digitálních teploměrů, inkubátorů, mamografů, 

monitorů, mobilních telefonů a ostatních  
předmětů citlivých na alkohol

Přípravek je funkční v jednom  Rychlé a snadné řešení pro frekventovaná 
jediném kroku - kombinace   kontaktní místa, např. dveřní kliky, madla,
čisticího a dezinfekčního účinku  sedátka na toaletách, atd.

Ubrousky jsou připraveny k okamžitému použití Nulové riziko nesprávného ředění

Pohodlná manipulace Dóza zabraňuje vysychání dezinfekčních 
ubrousků, doplňuje se náhradními náplněmi

ÚČINNOST   DOBA EXPOZICE 

Dezinfekce povrchů podle platné Metodiky DGHM 2001 5 min
s mechanickým efektem - bakterie a kvasinky

baktericidní účinnost 1 min

účinnost proti kvasinkám  1 min 

účinnost proti plísním  15 min 

účinnost proti TBC  15 min 

Omezeně virucidní účinnost proti obaleným virům 30 sec
(včetně HBV, HCV, HIV)

Účinnost proti Norovirům 1 min 
(testováno na noroviru myši)

Plně virucidní účinnost (Polio) 30 min 


