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∙ do wszystkich zmywalnych powierzchni

∙ możliwość nasączania środkami do dezynfekcji powierzchni z oferty MEDILAB

∙ miękkie i wytrzymałe

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

Produkt do użytku profesjonalnego.

MEDILAB System
DRY&WET Wipes



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

PODSTAWOWE CECHY

∙ wykonane z wysokiej jakości włókniny: niskopyłowe, chłonne 
 i wytrzymałe na rozdarcie
∙ włóknina o gramaturze 50 g/m2

∙ konfekcjonowane w specjalnych polipropylenowych pojemnikach
 wielokrotnego użytku wyposażonych w system dozujący,
 o pojemności dostosowanej do wielkości zwoju – 4 l i 5 l
∙ pojemniki dozujące włókninę mogą być wielokrotnie użytkowane 
 i myte w urządzeniach myjących w temp. do 70ºC
∙ doskonałe rozwiązanie do codziennego czyszczenia, polerowania 
 i osuszania powierzchni
∙ po nasączeniu chusteczek odpowiednim preparatem dezynfekcyjnym
 z oferty Medilab, służą również do mycia i dezynfekcji powierzchni
∙ etykieta bezpieczeństwa ułatwia pracę z systemem i pozwala uniknąć pomyłek 
∙ idealny System do wielokrotnego wykonywania procedur 
 higienicznych w ciagu dnia
∙ zapewnia ekonomikę i wysokie standardy higieny

INSTRUKCJA UŻYCIA

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką i etykietą produktu.

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 maksymalnie przez okres 28 dni w zależności 
 od użytego płynu do nasączenia.

OPAKOWANIA

System higieny „MAXI” – 256 szt. & 5l
System higieny „OPTI” – 150 szt. & 4l
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MEDILAB System
DRY&WET Wipes

1
2 3 4 75 6

UWAGA! 

Przed nasączeniem chusteczek danym 
preparatem należy zapoznać się z informacjami
zawartymi na jego etykiecie oraz zawsze
przestrzegać zaleceń dotyczących zastosowania
środków zawartych w instrukcji użycia.

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

Nazwa preparatu do dezynfekcji powierzchni

Stężenie roztworu roboczego       Data zalania

Zużyć do (max. 28 dni od daty zalania
w zależności od użytego płynu do nasączenia)
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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 preparaty gotowe do użycia np. 
Lysoformin Plus-Schaum, Fugaten Spray,
Aerodesin 2000, MediQuick, 
Suma Alcohol Spray D4.12.


