
Alkoholiton, puhdistava ProWipes desinfektiopyyhe terveyden-
huollon hoitoympäristön pinnoille sekä laitteille ja tarvikkeille, 
joilla ei läpäistä ihoa tai limakalvoja. Vaikuttavina aineina tria-
miini ja kvaternääriset ammoniumyhdisteet, joiden yhteisvaiku-
tus takaa erinomaisen desinfektiotehon. Pyyhkeet eivät sisällä 
alkoholeja tai PHMB:tä. Laadukas kansimekanismi takaa, että 
pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa uudestaan. 
Noudata valmistajan antamaa laitteen tai välineen puhdistus- ja 
desinfiointiohjetta.

Mikrobisidinen teho

• EN 13624  Kvantitatiivinen suspensiotesti hiivoja tappavan tehon 
määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
• EN 13697  Kvantitatiivinen pintatesti bakteereja ja hiivoja tappavan 
tehon määrittämiseksi (2/2)
• EN 13727  Kvantitatiivinen suspensiotesti bakteereja tappavan 
tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
• EN 14348  Kvantitatiivinen suspensiotesti mykobakteereja tappavan 
tehon määrittämiseksi (2/1)
• EN 14476 +A1  Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon 
osoittamiseksi terveydenhuollossa (2/1)
• EN 16615  Kvantitatiivinen pyyhintätesti bakteereja ja hiivoja tappa-
van tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/2) 

 Käyttöohje

Noudata desinfioitavan välineen tai kohteen valmistajan ohjetta soveltu-
vista desinfektioaineista. Tarkista, että pakkauksen säilyvyysaika on voi-
massa. Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Ota pyyhe ja sulje pakkaus 
huolellisesti. Pyyhi pinta niin, että se kastuu kauttaaltaan. Erittäin likaisiin 
pintoihin saatetaan tarvita useampia pyyhkeitä. Noudata annettua desin-
fektioaikaa. Tuote vaahtoaa pyyhkimisen aikana ja vaahto häviää, kun 
pinta on kuivunut. Laita käytetty pyyhe suoraan jätteisiin. Riisu suojakäsi-
neet ja desinfioi kädet.  

HUOM! Merkitse pakkaukseen päivä, jolloin pakkaus on avattu ensim- 
mäisen kerran.

Koko

300 x 200 mm

Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ja pyyhkeet ovat kierrätettäviä. Pyyhkeiden materiaali on 
50 g non-woven polyesteri. Pakkaukset ovat PET/PE-muovia. Sekä 
pyyhkeet että pakkaukset ovat kierrätettäviä ja voidaan hävittää 
energiajätteenä.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säilyvyys avaamattomana 3 vuotta valmistuksesta ja 3 kuukautta 
avaamisen jälkeen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Alkuperämaa

Iso-Britannia

Koostumus

2-Aminoetanoli < 1%
Didekyylimetyyliammoniumkloridi < 1%
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine < 1%
Alkoholietoksylaatti

pH 10

Bea Pro ProWipes alkoholiton desinfektiopyyhe 
300 x 200 mm 25 kpl

Tuotenumero: 15768673
Myyntierä:  20 pkt
Lava: 1000 pkt
GTIN vähittäistuote: 6414504950732
GTIN kuljetuspakkaus: 5025254047095
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