
mikrozid® sensitive – chusteczki dezynfekujące

Preparat w postaci chusteczek  
do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
metodą przecierania

Zalety
bezalkoholowe
szybkie działanie
natychmiastowa możliwość użycia
szerokie spektrum bójcze
pH 6,0

Dane dotyczące produktu
100 g roztworu substancji czynnych zawiera: 0,26g chlorek 
benzylo-C12-16-alkilodimetyloamoniowy, 0,26g chlorek 
didecylodimetyloamoniowy, chlorek C12-14-alkilo[(etylofenylo)
metylo]dimetyloamoniowy.

Dane fizykochemiczne

Gęstość (20°C): ok. 0,998 g/cm3

Trwałość w temperaturze: -5°C do +40°C

Czas oddziaływania

Skuteczność Czas oddziaływania

bakterie, grzyby, ograniczona skuteczność 
wirusobójcza1 ( w tym HIV, HBV i HCV3), Rota, 
Vaccinia, Papova SV40

1 minuta

Noro4 30 minut

Tbc2 

- bez obciążenia białkowego M. terrae:
- z obciążeniem białkowym M. terrae, M. avium:

15 minut
60 minut

1 zgodnie z zaleceniami RKI, Bundesgesundheitsblatt (Monitor Federalnego 
Ministerstwa Zdrowia) 01/2004; 2 CHEMILA – Laboratorium nr 1273 wg 
czeskiego instytutu akredytującego 30.05.2008; 3 w zastępstwie użyto 
wirusa BVDV; 4 w badaniu użyto mysiego norowirusa (MNV).

Właściwości użytkowe
mikrozid® sensitive – chusteczki dezynfekujące wykonane są 
z włókniny wiskozowej nasyconej płynem dezynfekującym. 
Opakowanie zawiera 200 sztuk gotowych do użycia nasączonych 
chusteczek typu Jumbo, odrywanych pojedynczo. Chusteczki 
mają zastosowanie do dezynfekcji w ramach codziennej higieny 
małych powierzchni: do czyszczenia sprzętów szpitalnych, aparatów 
diagnostycznych, termometrów, słuchawek lekarskich itp. oraz 
przedmiotów nie medycznych np. słuchawek telefonicznych  
a także przedmiotów w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych.

Sposób użycia
Powierzchnie wytrzeć dokładnie nasączoną chusteczką, zwrócić uwagę 
na dokładne nawilżenie całej powierzchni, pozostawić do wyschnięcia. 
Produkt przeznaczony szczególnie do powierzchni akrylowych 
(pleksiglas) i innych powierzchni z tworzyw sztucznych wrażliwych na 
działanie alkoholi. Po użyciu zwrócić uwagę na dokładne zamknięcie 
wieczka. Po wyczerpaniu się zawartości opakowania można je uzupełnić 
wkładami umieszczonymi w torebce foliowej.

Formy opakowania
dozownik z 200 nasączonymi chusteczkami z włókniny 
wiskozowej
wkłady w torebce foliowej z 200 nasączonymi chusteczkami 
z włókniny wiskozowej

Uwagi
Do użytku zewnętrznego. Nie dotykać do oczu. Przechowywać 
w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Zasobnik należy szczelnie zamykać. Przechowywać w temperaturze 
pokojowej (zalecana temperatura: +15 do +25°C). Tylko całkowicie 
opróżnione opakowanie można oddać celem przeprowadzenia 
recyklingu. Nie używać po upływie terminu ważności.

Trwałość koncentratu
Okres gwarancji / termin ważności: dozownik – 2 lata, wkłady – 2 lata.

Certyfikat
 0297

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH, 
Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o.o., 
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, 
tel.: 022 568 22 02, fax: 022 568 22 04 
schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.com.pl
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