
∙ dezynfekcja małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych 
∙ szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania 
∙ pełne działanie wirusobójcze
∙ wygodna i szybka forma aplikacji

Chusteczki na bazie alkoholu do dezynfekcji
powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych
wyrobów medycznych
oraz różnego rodzaju wyposażenia. 
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Mediwipes
Plus®

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. II a, CE 0482

Produkt biobójczy – pozwolenie
nr 8178/20  (Kat. I, gr. 2 i 4)
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Mediwipes Plus®

Chusteczki na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni, 
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów
medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. 

DYSTRYBUTOR  W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 •  15-531 Białystok • Polska
T:  085 747 93 00 • F:  085 747 93 01   

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2011-02

WYTWÓRCA:

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str 133
12247 Berlin • Niemcy
lysoform.de

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:
etanol (700 mg/g)

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone 
badaniami działanie:
bakterio-; drożdżako-; grzybo- i prątkobójcze
– 1 min. oraz wirusobójcze wobec: 
HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), 
Adeno, Rota, Noro – 30 sek.; 
Polio – 5 min., Papova SV 40 – 15 min.

OPAKOWANIA

Mediwipes Plus®: tuba – 100 szt.
Mediwipes Plus®: wkład uzupełniający – 100 szt. 
Mediwipes Plus®: opakowanie flow-pack – 48 szt.

Rozmiar: 13 cm x 19 cm;  18 cm x 20 cm

PODSTAWOWE CECHY

∙ wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-; drożdżako-; 
 grzybo-; prątko- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) 
∙ czas działania: 1 min.  
∙ zalecane do powierzchni odpornych na działanie alkoholi
∙ dopuszczone do dezynfekcji powierzchni 
 kontaktujących się z żywnością
∙ idealne do dezynfekcji zabawek
∙ możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych
 i noworodkowych
∙ dostępne w różnych opakowaniach, w tym w komfortowym 
 opakowaniu typu flow-pack – zawierającym chusteczki 
 w dużym rozmiarze i wysokiej gramaturze 

INSTRUKCJA UŻYCIA 

Produkt do użytku profesjonalnego.
Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia.

1. Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę. 
2. Przetrzeć chusteczką całą powierzchnię dezynfekowanego
 wyposażenia.
3. Odczekać zalecany czas ekspozycji – min. 30 sekund. 
 Nie spłukiwać.
4. Pozostawić do wyschnięcia. Pojemnik z chusteczkami
 szczelnie zamknąć.
5. UWAGA: – nie stosować na materiały wrażliwe na alkohol 
 (np. pleksi, powierzchnie lakierowane, bejcowane),
 – nie używać w pobliżu źródeł ognia, nie nanosić 
 na urządzenia podłączone do prądu.
6. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej 
 procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć 
 wodą zdatną do picia. 

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę 
i ulotkę informacyjną.
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