
Rychle a spolehlivě 
– každý den
Komplexně účinné utěrky  
Mikrobac® Virucidal Tissues 
k dezinfekci ultrazvukových sond  
a dalších povrchů     

NOVINKA
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Mikrobac® Virucidal Tissues
Při čištění a dezinfekci semikritických zdravotnických 
prostředků, jako jsou ultrazvukové sondy, narazí 
mnoho dezinfekčních přípravků na své limity. To však 
není případ nových utěrek k okamžitému použití  
Mikrobac® Virucidal Tissues.

Praktické jednorázové utěrky, vyvinuté speciálně k 
dezinfekci invazivních ultrazvukových sond, kombinují 
nejvyšší uživatelský komfort a maximální bezpečnost 
pro pacienty.

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně.  
Před použitím vždy čtěte etiketu a návod k použití. 
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Mikrobac® Virucidal Tissues

Mikrobac® Virucidal Tissues mají plně virucidní 
účinnost a splňují požadavky všech legislativních 
směrnic týkajících se čištění a dezinfekce 
semikritických zdravotnických prostředků. 
Dezinfekční utěrky spolehlivě a rychle působí na 
neobalené viry, např. lidský papillomavirus. 
   
Při výskytu infekcí vyvolaných např. noroviry 
nebo Clostridium difficile představují utěrky 
Mikrobac® Virucidal Tissues  
vhodný způsob provádění dezinfekce na izolačních 
pokojích, stejně tak jako povrchů v blízkosti pacienta. 
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Po vyšetření znamená zároveň před vyšetřením.  
Mikrobac® Virucidal Tissues usnadňují práci a 
minimalizují čas mezi dvěma vyšetřeními, protože 
zajišťují:  

           Okamžité
  další použití  
           dezinfikovaných 
předmětů a povrchů
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Krátké expoziční doby

           Plně 
  virucidní účinnost 
           za 30 sekund
         podle EN 14476      
            
       

Praktické jednorázové utěrky, které své jméno získaly díky kompletní 
virucidní účinnosti za 30 s, jsou testovány podle evropských norem 
a požadovaných metod německé Asociace pro aplikovanou hygienu 
(VAH) a německé Společnosti pro potírání virových onemocnění (DVV) 
při Institutu Roberta Kocha (RKI).     

Spektrum účinnosti:  

Virucidní (EN 14476)    30  sek.
Sporicidní (EN 13704)  10  min
Baktericidní / fungicidní na kvasinky 
(EN 13727, EN 13624, EN 16615)  2  min
Fungicidní (EN 13624, VAH)  5  min
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Pro svoji komplexní účinnost potřebují  
Mikrobac® Virucidal Tissues pouze malé 
množství účinné látky - méně než 0,5 % KAS. 

 Menší množství účinné látky znamená méně 
nepříjemných chemických výparů.

 Další plus: přípravek nezanechává na povrchu 
téměř žádná rezidua.

Méně je více

Menší množství účinné látky – 

      méně výparů  
  a  reziduí 



   Mikrobac® Virucidal Tissues dezinfikují v 
širokém spektru účinnosti, a současně jsou 
velmi šetrné k povrchům z citlivých materiálů. 

 Výhoda: mezi personálem roste jejich obliba 
a s ní také ochota dezinfikovat zdravotnické 
prostředky nebo povrchy po každém jejich 
použití.

Menší množství účinné látky – 
         výborná snášenlivost 

citlivými povrchy 
             při  

 plné účinnosti
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Utěrky k okamžitému použití jsou dodávané v 
praktickém balení, takže jsou vždy po ruce a 
šetří čas, který je obvykle potřebný pro přípravu 
dezinfekce. Pokud se utěrky používají každý den, 
je jejich doba použitelnosti čtyři týdny*. 

Velikost utěrky 180 mm x 200 mm umožňuje 
snadnou dezinfekci semikritických zdravotnických 
prostředků a malých povrchů.

Utěrky vynikají nejvyšší kvalitou a poskytují 
výjimečnou účinnost.  

Úspora času

  4  týdenní 
doba použitelnosti*

* Balení, které se nepoužívá sedm dní nebo 
déle, se musí vyhodit. 

 



Plochy určené k dezinfekci důkladně otřete utěrkou  
Mikrobac® Virucidal Tissues. 
K provedení dokonalé dezinfekce je nutné celou 
plochu kompletně namočit. 

Po uplynutí expoziční doby opláchněte zdravotnické 
prostředky a ultrazvukové sondy (v případě, že 
přicházejí do přímého kontaktu s kůží nebo sliznicí) 
vodou kvality nejméně pitné vody a osušte je.

Z citlivých plastových povrchů zdravotnických 
prostředků setřete po uplynutí expoziční doby 
všechna rezidua dezinfekčního přípravku utěrkou 
navlhčenou vodou nejméně kvality pitné vody.

Návod k použití  
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Dezinfekční utěrky k okamžitému použití s účinností virucidní a 
proti sporám Clostridium difficile, k dezinfekci ultrazvukových 
sond, vč. vaginálních a jícnových. 

•  virucidní účinnost podle EN 14476 za 30 sekund

• široké spektrum účinnosti včetně baktericidní*, fungicidní na 
kvasinky*, fungicidní** a sporicidní*** 

•  šetrné k povrchům  (< 0,5 % KAS)

•  téměř nezanechávají rezidua

•  velikost utěrky 180 mm x 200 mm / 80 ks v balení 

 doba stability 4 týdny****
* EN 13727, EN 13624, EN 16615 – 2 min

** EN 13624, VAH – 5 min

*** EN 13704 – 10 min

**** Balení, které se nepoužívá 7 dní a více, se musí vyhodit. 

Mikrobac® Virucidal Tissues v kostce
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Mikrobac® Virucidal Tissues 
  jsou Vaším osvědčeným parťákem  
pro každodenní práci všude tam, kde je  
           vyžadováno široké spektrum účinnosti.
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Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com

Ochrana personálu a pacientů je prvořadým cílem našeho vědeckého přístupu, který je založen na komplexním 
testování účinnosti, zkoumání infekčních rizik a rozvoji kvality našich produktů a účinných preventivních metod.
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Distributor: 
HARTMANN-RICO a.s.
Masarykovo nám. 77 
664 71 Veverská Bítýška

Telefon: 800 100 333
kontakt@hartmann.cz

www.hartmann.cz

Výrobce:
BODE Chemie GmbH
Společnost 
HARTMANN GROUP

Melanchthonstraße 27
22525 Hamburg
Německo
bode-chemie.com


