
TULKOJUMS 

PDI 

 
Alkoholu nesaturošas salvetes 

 

Sani-Cloth Active salvetes 

Dezinfekcijas salvetes medicīnas ierīču dezinfekcijai 

Sastāvdaļas: Didecildimetilamonija hlorīds 0,450%, 

Virsmaktīvās vielas 0,325%, Papildvielas 0,520%,  

Palīgvielas 98,705% 

• 125 salvetes kārbā,  kods: XP00188,  iepakojums: 6 gab. 
• Salvetes izmērs: 130 x 220. Svars: 23g/m2 

• 200 salvetes kārbā,  kods: XP00190, iepakojums: 9 gab. 
• Salvetes izmērs: 200 x 200. Svars: 23g/m2 

 

 

Īpašības un priekšrocības 

• Plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis un ātrs saskares laiks. 

• Lietošanai gatava salvete. 

• Dziļš vāks, lai uzglabātu pēdējo salveti. 

• Tieva kārba (200 gab.) labākam satvērienam. 

• Skavas fiksācijai pie sienām un/vai vertikāliem vai horizontāliem stabiņiem (apaļiem vai 

kvadrātveida stabiņiem). 

• Saderība ar materiāliem. 

• Zaļas krāsas kodējums visiem PDI alkoholu nesaturošiem dezinfekcijas līdzekļiem un 

skavas, lai palīdzētu identificēt formulēšanu. 

• Satur virsmaktīvas vielas, kas palīdz noņemt netīrumus un bioplēves un paaugstina 

dezinfekcijas efektivitāti. 

• Rezerves iepakojums (125 gab.) ir ekonomisks un videi draudzīgs. 

• Spainis ar ievērtu salveti ērtai lietošanai. 

Saderība 

• Dozēta salvete, lai izvairītos no kļūdām. 

• Tīra un dezinficē vienlaicīgi. 

• Lietošanai gatava salvete, līdz ar to nav nepieciešams aktivizācijas laiks pirms lietošanas. 

• Mikro datu pamatojums balstītās uz speciāla šķidruma. 

• Ātrs saskares laiks. 

• Derīgs 2 mēnešus pēc atvēršanas - attiecas uz Sani-Cloth Active. 

  



TULKOJUMS 

 

EFEKTIVITĀTES TESTS 

Baktērijas  EN 13727 

Pseudomonas aeruginosa 1 min (c+d) 

Escherichia coli 1 min (c+d) 

Staphylococcus aureus 1 min (c+d) 

Enterococcus hirae 1 min (c+d) 

Proteus mirabilis ATCC 14143 1 min (c+d) 

DGHM virsmu tests 

Pseudomonas aeruginosa 5 min (c+d) 

Staphylococcus aureus 5 min (c+d) 

Enterococcus hirae 5 min (c+d) 

Proteus mirabilis 5 min (c+d) 

Escherichia coli 5 min (c+d) 

Raugi  EN 13624 

Candida albicans 1 min (c+d) 

DGHM virsmu tests 

Candida albicans  5 min (c+d) 

Sēnītes EN 13624 

Aspergillus niger 15 min (c+d) 

Candida albicans 15 min (c+d) 

DGHM virsmu tests – Hygiene Nord 

Aspergillus niger 30 min (c+d) 

Candida albicans 30 min (c+d) 

Apvalkotie vīrusi  DW/RKI 

Hepatitis C 30 sek (c+d) 

Bovine viral diarrhea virus 30 sek (c+d) 

Vaccinia virus- Strain Elstree 30 sek (c+d) 

HBV, HCV, HIV, H5N1, SARS Corona 30 sek (c+d) 

Neapvalkotie vīrusi EN 14476 

Poliovirus 30 min (c) 

Adenovirus 30 min (c) 

BGA/DW 

Rotavirus human 15 min (c) 

RW/RKI un BGA/DV 

Norovirus 1 min (d) 

Polyomavirus 30 min (d) 

TB  EN 14348 

Mycobacterium terrae 15 min (c+d) 

DGHM virsmu tests- Hygiene Nord 

Mycobacterium terrae 30 min (c+d) 

 


