
 

SANI-Cloth ® CHG 2% ar alkoholu un hlorheksidīnu piesūcinātas 

dezinficējošas salvetes 

Vienreizējās lietošanas dezinfekcijas salvetes medicīnas ierīcēm 

 
Sani-Cloth CHG2% ieteicamas vārstu un pieslēguma portu dezinficēšanai, atbilstoši EPIC 2  

un NICE vadlīnijām – Nodrošina reziduālu dezinfekciju 
 

 
Sastāvdaļas: 

• Propān-2-ols 70 %  

• 2 %  Hlorheksidīna glikonāts  
 
Priekšrocības 

 

• Nodrošina ātru pret mikrobu iedarbību un lielisku reziduālu aktivitāti  
• Samazināts alerģiju risks, jo tās nesatur lateksu 

• Dermatoloģiski testētas salvetes 

• Katrai lietošanas reizei sagatavotas atsevišķi iepakotas dezinfekcijas salvetes 
 

Indikācijas 

• Efektīvs katetra pieslēguma portu un savienotāju dezinfekcijai 

• Biocīda iedarbība pret baktērijām, sēnītēm, raugiem un vīrusiem ar mainīgu kontaktlaiku, 
atkarībā no dažādiem mikroorganismiem 

• Atbilst EPIC 3  un NICE vadlīnijām, piemērots katetra pieslēguma portu un savienotāju 
dezinfekcijai  

• Atbilst sekojošiem noteikumiem: 

• EN 13727; EN 13624; EN 14343; kā arī RD 1591/2009 noteiktām prasībām, kas regulē 
medicīnas izstrādājumus, klasificējot tos kā IIa klases produktus. 

 
 



 
 

Efektivitātes testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Baktērijas EN 13727 

Pseudomonas aeruginosa 1 min (c + d) 

Staphylococcus aureus 1 min (c + d) 

Enterococcus hyrae 1 min (c + d) 

DGHM virsmu testi 

Pseudomonas aeruginosa 1 min (c + d) 

Staphylococcus aureus 1 min (c + d) 

Enterococcus hyrae 1 min (c + d) 

Proteus mirabilis 1 min (c + d) 

Escherichia coli 1 min (c + d) 

EN 1276 

Pseudomonas aeruginosa 30 SEK (c + d) 

Escherichia coli 30 SEK (c + d) 

Enterococcus hyrae 30 SEK (c + d) 

Staphylococcus aureus 30 SEK (c + d) 

Raugi EN 13624 

Candida albicans 1 min (c + d) 

Sēnītes EN 13624 

Candida albicans 2 min (c + d) 

Apvalkotie vīrusi DW/RKI 

B hepatīts 15 SEK (c + d) 

C hepatīts 15 SEK (c + d) 

Bovine viral diarrhea virus 15 SEK (c + d) 

Vaccinia virus- Strain Elstree 15 SEK (c + d) 

HIV 15 SEK (c + d) 

TB - EN 14348 

Mycobacterium terrae 1 min (c + d) 

DGHM virsmu testi - Hygiene Nord 

Mycobacterium terrae 1 min (c + d) 



Tehniskie parametri: 
 

• Salvetes izmērs: 150 x 129 mm 

• Svars: 25 g/m² 

• Kastē 100 atsevišķi iepakotas salvetes 

• Ref. XP00220 – VJT103 

70% 
Ražotājs: 
PDI 

Aber Road 

Flinta 
Lielbritānija 
CH6 5EX 

 


