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Dezinfekční ubrousky - Sani-Cloth Active 
 

 

Sani-Cloth Active - dezinfekční ubrousky bez obsahu alkoholu. 

SANI-CLOTH ACTIVE  jsou deklarovány jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. 
Výhody pro uživatele: 

 jde o dezinfekční prostředek na bázi KAS se širokým spektrem  
      účinnosti 

 excelentní materiálová snášenlivost 

 snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu  
      i pacientům 

 unikátní účinnost proti TBC,  Norovirům a Poliovirům 

 neobsahuje alkohol – lze použít na materiály citlivé na působení 
      alkoholu 

 toxikologicky a ekologicky testováno 
Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: didecyldimetylamonium chlorid  0,45 g 
Oblast použití: ubrousky se uplatní pro dezinfekci povrchů a přístrojů ve všech typech zdravotnických zařízení. –  zejména: EKG 
přístroje, ultrazvukové přístroje, mamografy.  Vynikajícím způsobem ošetří vysoce frekventovaná kontaktní místa, např. židle pro 
pacienty, dveřní kliky, madla, držadla, lavice v čekárnách, sedátka na toaletách. Dále pečují o monitory, klávesnice, sluchátka 
klasických telefonů i těla mobilních telefonu, berle a hole, inkubátory, hodinky personálu, psací potřeby, převazový vozík, 
vypínače, alkatesty, tonometry, teploměry, glukometry, fonendoskopy, cvičební pomůcky jako například labilní plochy, 
posilovače rukou a prstů, polohovací pomůcky, hračky, povrch kontejneru na jídlo a lahviček s dětskou výživou přebalovací stoly, 
kojenecké váhy, atp. 
Návod k použití: vyjměte ubrousek z dózy, plochy a předměty důkladně otřete, nechejte působit po určenou dobu, následně 
neotírejte ani neomývejte vodou. Dózu vždy pečlivě uzavřete. 
 

Dezinfekční účinek Expoziční doba 

Plošná dezinfekce – nemocniční profylaxe a všeobecná praxe  5 minut 

Bakterie vč. MRSA a kvasinky 1 minuta 

Fungicidní, tuberkulocidní 15 minut 

HIV, HBV, HCV 
Noroviry 
Plně virucidní (Polio) 

30 sekund 
1 minuta 
30 minut 

 
Skladování:  skladujte v uzavřeném originálním obalu na suchém a temném místě  
při teplotách do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů    
a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu. 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3051580 Sani-Cloth Active: dezinfekční ubrousky, bez obsahu alkoholu, dóza 125 ubrousků 317,- 

ECO3051600 Sani-Cloth Active: dezinfekční ubrousky, bez obsahu alkoholu, náplň 125 ubrousků 266,- 

ECO3051560 Sani-Cloth Active: dezinfekční ubrousky, bez obsahu alkoholu, dóza 200 ubrousků 473,- 

ECO3074610 Sani-Cloth Active: dezinfekční ubrousky, bez obsahu alkoholu, kbelík 225 ubrousků 1.081,- 

 


