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 Desco Wipes DT 
 Vlies kendő felületfertőtlenítő-
szerrel való átitatáshoz 

• Minden felületfertőtlenítő-szerhez használ-
ható 

• Újratölthető adagolórendszer 

• Megfelelő hatásfokú fertőtlenítést biztosít 

• Higiéniailag kifogástalan oldat 

 

Készítmény típusa 
Felületek és orvostechnikai eszközök gyors és egyszerű 
tisztítására és fertőtlenítésére használható száraz ken-
dő, mely igény szerinti fertőtlenítőszerrel itatható át. A 
kendő anyaga minőségi, magas értékű, szöszmentes 
Vlies-anyag. A keresztirányú szövésnek köszönhetően a 
Desco Wipes DT strapabíró és szakadásmentes. A 
kendő mind a munka kész gyors fertőtlenítőszerekkel, 
mind a fertőtlenítőszerekből előállított munka kész olda-
tokkal használható. 

A Desco Wipes DT-t kimondottan felületfertőtlenítésre 
fejlesztették ki. Kiválóan kiadja a fertőtlenítőszert és 
ezáltal a fertőtlenítendő felületeket kifogástalanul ned-
vesíti. 

A Desco Wipes DT adagolását a speciálisan hozzá ki-
fejlesztett Desco Wipes adagolórendszerből lehet 
elvégezni. A kendőt egy praktikus, visszazárható adago-
lóból lehet kivenni. 

A visszazárható rendszer megfelelő védelmet biztosít a 
munkaoldat külső kontaminációjával és a kipárolgással 
szemben. 

Desco Wipes Adagolórendszer 
Egy, a munkaoldat előállítására, higiénés tárolására és a 
kendő megfelelő adagolására kifejlesztett polietilénből 
és polipropilénből gyártott adagolóvödör. Az adagolást 
egy a kimondottan a felhasználás érdekében kifejlesz-
tett tökéletesen záró, visszazárható adagolórendszerből 
végezhetjük el. A vödör 60 °C-ig mosogatógépekben is 
tisztítható. 

Minden egyes adagolórendszer tartalmaz egy speciális 
matricát, melyen dokumentálható a munkaoldat gyártá-
si-, lejárati ideje és sarzsa. 

Felhasználás 
Készítsünk 2,5-3 liter (50 lapos kendő esetén 1-1,5 
liter) munkaoldatot a kívánt fertőtlenítőszerből (a 
koncentrációt és a behatási időt lásd az adott termék-
nél). 

Végezetül itassuk át a kendőt az adagolóvödörben 2,5
-3 liter (50 lapos kendő esetén 1-1,5 liter) a fertőtle-
nítőszerből előállított munkaoldattal, vagy a munka 
kész alkoholos fertőtlenítőszerrel. A teljes tekercs 
kifogástalan átitatásához 30-60perc szükséges. 

A felületeket és a tárgyakat gondosan töröljük át. 

Az adott fertőtlenítőszerre vonatkozó behatási időket 
vegyük figyelembe! 

Az általunk gyártott felület-fertőtlenítőszerek koncent-
rációira vonatkozó eltarthatósági időket a VAH/
ÖGHMP által javasolt koncentrációkra vizsgáltuk. 

A munka kész alkoholos fertőtlenítőszerek eltartható-
sági idejét hasonló metódusok alapján ellenőriztük. 

Az eltarthatósági idő minden esetben elérte a 28 na-
pot. 

A Desco Wipes DT a Dr. Schumacher GmbH által 
gyártott fertőtlenítőszerek mellett más gyártók fertőt-
lenítőszereivel is használható. Kérjük vegye figyelem-
be az adott gyártó előírásait. 

A Desco Wipes DT az adagolócsillagból egyesével 
letéphető és kivehető. A következő kendő a tetőben 
kiképzett tároló csészében biztonságosan tárolható. 

A felhasznált fertőtlenítőszer gyártási-, lejárati idejére, 
ill. sarzsra vonatkozó adatok dokumentálását megköny-
nyítő speciális címkét minden egyes vlies-tekercshez 
mellékeljük. 

Az adagolórendszert közvetlen hősugárzásnak ne te-
gyük ki. 

Alkalmazás 

Így töltse fel a Desco 
Wipes adagolórendszert 
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Felhasználási terület 
A Desco Wipes DT-t az orvosi épületek, mint kórhá-
zak, ápoló otthonok és rendelők, gyógyszeripar, labo-
rok, valamint az élelmiszeripar és konyhák minden terü-
letén használhatjuk felület-fertőtlenítésre és tisztításra. 

A termék különösen jól alkalmazható: 

− beteg közeli helyeken, mint éjjeli szekrények, 

ágyak, vizsgálóágyak, valamint elkülönítő helyiségek 
pl. MRSA-s betegek részére; 

− minden munkafelületen; 

− minden olyan helyszínen, ahol a vízvételi lehetőség 

nem biztosított, vagy ahol a takarítóeszközök hasz-
nálata higiénés okokból nem lehetséges; 

− nehezen hozzáférhető helyeken; 

Összetétel 
100 vagy 50 lapos, 32 cm x 30 cm-es lapokból álló szá-
raz kendőtekercs, mely magas minőségű, szöszölés 
mentes spunlace, lyuggatott, 100%-ban műszálkeve-
rékből készült vlies-kendő 

Szállítási formák 
Kiszerelés CSE. Cikkszám 
Desco Wipes DT 
100 lapos 6 x 1 tekercs 00.915.RD10006 

Desco Wipes DT 
100 lapos 3 x 1 tekercs 00.915.RD10003 
Desco Wipes DT 
50 lapos 3 x 1 tekercs 00.915.RD5003 

Desco Wipes 
Adagolóvödör üres 1 x1 vödör 00.915.E001 

Desco Wipes 
Adagolóvödör üres 6 x1 vödör 00.915.E002 

Adagolóeszközök 
Kiszerelés CSE. Cikkszám 
Desco Wipes 
Falitartó 1 x1 db 00.902.EIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakvélemények 
Dr. Brill, higiénikus, Hamburg 
Szakvélemény a Cleanisept®, Biguanid Fläche N, 
Descosept AF, Descosept Pur, Optisal N, Terralin 
Protect és Incidin Plus mikrobiológiai stabilitásáról 
Desco Wipes DT rendszerben. 
Desco Wipes DT fertőtlenítő hatásának vizsgálata 
Descosept Pur-ral, Cleanisept®-tel, Descosept AF-fel és 
Biguanid Fläche N-nel kombinálva. 
Desco Wipes DT fertőtlenítő hatásának vizsgálata 
Desomed Rapid-dal, kombinálva. Desomed Rapid AF 
és Biguamed Perfekt N mikrobiológiai stabilitásának 
vizsgálata Desco Wipes DT rendszerben. 

Dr. Wecker, Dr. Schumacher GmbH, Melsungen 
Szakvélemény a Desco Wipes DT kendőanyagának 
felület-fertőtlenítőszerekkel való impregnálsra való al-
kalmasságáról. 

B.Braun Melsungen AG 
Szakvélemény a B.Braun felület-fertőtlenítőszereinek 
Desco Wipes DT-vel való kompatibilitásról. 

Forgalomba hozatali információk 
Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak. 

Gyártja 
Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország 

Forgalmazza 
Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft 

Engedélyek 
Nem engedély-, bejelentés köteles 
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Különböző zárókupakok: 

Annak érdekében, hogy részlegenként vagy termékenként 
eltérő adagolórendszert használhasson, eltérő színű záróku-
pakok is rendelkezésre állnak. 


