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PrimaDent Wipes
Chusteczki dezynfekcyjne
Zakres zastosowania:
Wilgotne chusteczki nasączone preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu 
do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. 
Produkt nie jest odpowiedni do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych.
Instrukcja użytkowania:
Otworzyć oryginalne opakowanie nasączonych chusteczek na górze i umieścić 
zawartość w przeznaczonym do tego celu pojemniku dozującym. Wyciągnąć 
jedną chusteczkę ze środka rolki i przeciągnąć ją od dołu przez otwór pokrywy. 
Następnie docisnąć mocno pokrywę pojemnika dozującego, szczelnie go zamknąć 
i zabezpieczyć. Ostrożnie wycierać powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji i tak 
pozostawić, aby środek dezynfekcyjny zadziałał. Stosować wyłącznie na powierzchniach 
odpornych na alkohol (nie stosować na materiałach takich jak np. szkło akrylowe). 
Zużyć w ciągu 28 dni po otwarciu opakowania, Data ważności, jak również odpowiednie 
przepisy prawne płynu dezynfekcyjnego, którym są nasączone chusteczki muszą być przestrzegane 
i umieszczone na zewnętrznej etykiecie pojemnika dozującego. Po wyjęciu chusteczki należy ostrożnie 
zamknąć i zabezpieczyć pojemnik dozujący.Pojemnik dozujący przygotować zgodnie z obowiązującymi 
procedurami przy użyciu odpowiednich chusteczek dezynfekcyjnych (np. VIREX FORTE SD 710).
Spektrum działania:
Środek bakteriobójczy (łącznie z MRSA), drożdżakobójczy (Candida albicans), przeciw prątkom gruźlicy 
(M.terrae), „w ograniczonym stopniu wirusobójcze” (skuteczny przeciw wirusom osłonionymjak np. HBV, 
HIV, HCV),  adenowirusom, norowirusom oraz rotawirusom. 
Czas działania w odniesieniu do preparatu użytego do nasączania chusteczek:
Bakterie wg norm EN 13727 oraz EN 13697 (wysoki stopień zanieczyszczeń): stężony - 1 min.
Drożdżaki (Candida albicans) wg normy EN 13624 oraz EN 13697 (wysoki stopień zanieczyszczeń): 
stężony - 1 min. Prątki gruźlicy TbB Tuberculosis (M.terrae) wg normy EN 14348 (wysoki stopień 
zanieczyszczeń): stężony - 1 min. Wirusy osłonione (np. HBV, HIV, HCV) wg DVV/2012 (wysoki 
stopień zanieczyszczeń): stężony - 1 min. Adenowirusy wg normy EN 14476 (wysoki stopień 
zanieczyszczeń): stężony - 1 min. Norowirusy wg normy EN 14476 (wysoki stopień zanieczyszczeń): 
stężony - 1 min. Skuteczność nasączonej chusteczki wg normy EN 16615: Bakterie i drożdżaki 
(Candida albicans) wg normy VAH, wersja 02.04.15 (wysoki stopień zanieczyszczeń): stężony - 2 min.
Czas działania (jedynie dla wyrobów wpisanych na listę DGHM): Bakterie i Candida albicans 
(dot. preparatu, którym nasączone są chusteczki, wpis na listę VAH/DGHM): stężony – 5 min. 
(najkrótszy czas aplikacji dla preparatów do dezynfekcji powierzchni z listy VAH/DGHM)
Zawartość:
100 szt. chusteczek wykonanych z włókniny mieszanej PP/VIS, 12 cm x 20 cm, 230 ml roztworu 
dezynfekującego 100 g nasyconego roztworu zawiera: 43,0 g alkoholu etylowego, 8,0 g alkoholu 
1-propylowego, 0,055 g chlorku didecylo-dimetylo-amonowego.
Środki ostrożności:
H228 Substancja stała łatwopalna. Przechowywać z dala od źródeł ciepła / źródeł iskrzenia / 
otwartego ognia / gorących powierzchni. Nie palić. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. 

oPrzechowywać w zamkniętym pojemniku. Temperatura zapłonu zgodnie z DIN 51755: ok. 25 C. 
2Aplikacja maksymalnie 50 ml na m . Całkowita zastosowana ilość preparatu na pomieszczenie nie może 

2przekraczać więcej niż 100 ml na m  powierzchni. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przekazywać do recyklingu jedynie puste opakowania wolne od pozostałości preparatu. 
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z EAK 07 06 99. 
Dyr. 648/2004/EC: zawiera <5% kationowych środków powierzchniowo czynnych oraz substancji 
zapachowych. 
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