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 Eco Wipes 
 Vlies kendő felületfertőtlenítő-

szerrel való átitatáshoz 

Minden felületfertőtlenítő-szerhez használ-

ható 

Újratölthető adagolórendszer 

Megfelelő hatásfokú fertőtlenítést biztosít 

Nagyon gazdaságos 

 

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 kendő mind a munka kész gyors fertőtle-

nítőszerekkel, mind a fertőtlenítőszerekből előállított 

munka kész oldatokkal használható. 

Az Eco Wipes-ot kimondottan felületfertőtlenítésre 

fejlesztették ki. Kiválóan kiadja a fertőtlenítőszert és 

ezáltal a fertőtlenítendő felületeket kifogástalanul ned-

vesíti. 

Az Eco Wipes adagolását a speciálisan hozzá kifejlesz-

tett Eco Wipes adagolórendszerből lehet elvégezni. A 

kendőt egy praktikus, visszazárható adagolóból lehet 

kivenni. 

A visszazárható rendszer megfelelő védelmet biztosít a 

munkaoldat külső kontaminációjával és a kipárolgással 

szemben. 

Eco 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 Eco Wipes tekercs tartalmaz egy speciá-

lis matricát, melyen dokumentálható a munkaoldat 

gyártási-, 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 Eco Wipes a Dr. Schumacher GmbH által gyártott 

fertőtlenítőszerek mellett más gyártók fertőtlenítősze-

reivel is használható. Kérjük vegye figyelembe az 

adott gyártó előírásait. 

A Dr. Schumacher GmbH felületfertőtlenítő szereinek 

eltarthatósági ideje a kendő átitatását követően min-

den esetben eléri a 28 napot. * 

Az Eco Wipes 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. 

 

*Utasítás: A 28 napos eltarthatóság a Dr. Schumac-

her GmbH felületfertőtlenítő szerei mellett a konku-

rens gyártók legtöbb termékére is igaz. Mindemellett 

néhány felületfertőtlenítő szer esetében nem valósít-

ható meg a 28 napos eltartási idő. Vannak olyan ké-

szítmények, amelyek az összetételüknél fogva 28 na-

pon túl kémiailag nem stabilak. Egyes termékek kémi-

ai stabilitását jellemezheti a zavarosság, ebben az 

esetben kérjük konzultáljon velünk, vagy az adott 

termék gyártójával. 

A gazdasásos 

alternatíva! 
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Felhasználási terület 

Az Eco Wipes-ot az orvosi épületek, mint kórházak, 

ápoló otthonok és rendelők, gyógyszeripar, laborok, 

valamint az élelmiszeripar és konyhák minden területén 

használhatjuk felület-fertőtlenítésre és tisztításra. 

A termék különösen jól alkalmazható: 

beteg közeli helyeken, mint éjjeli szekrények, 

ágyak, vizsgálóágyak, valamint elkülönítő helyisé-

gek; 

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 

Eco Wipes 

100 lapos 3x1 tekercs 00.915.REW10003 

Eco Wipes 

100 lapos 6x1 tekercs 00.915.REW10006 

Eco Wipes 

50 lapos 3x1 tekercs 00.915.REW5003 

Eco Wipes 

Adagolóvödör üres 1x1 vödör 00.915.EEW001 

Eco Wipes 

Adagolóvödör üres 6x1 vödör 00.915.EEW002 

Adagolóeszközök 
Kiszerelés CSE. Cikkszám 

Eco Wipes 

Falitartó 1 x1 db 00.902.EIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakvélemények 

Dr. Wecker, Dr. Schumacher GmbH, Melsungen 

Szakvélemény a Eco Wipes kendőanyagának felület-

fertőtlenítőszerekkel való impregnálsra való alkalmas-

ságáról. 

 

Dr. Brill, higiénikus, Hamburg 

Szakvélemény a Cleanisept®, Biguanid Fläche N, 

Descosept AF, Descosept Pur, Optisept, Ultarsol F, 

Incidin Plus és Optisal N mikrobiológiai stabilitásáról 

Eco Wipes rendszerben. 

Környezetvédelmi információ 
A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek mo-

dern, biztonságos es környezetkímélő eljárások mellett 

készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása 

garantálja a termékek állandó, kiváló minőséget. A cég 

a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN 

ENISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint 

tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes kör-

nyezetmanagement rendszerének. 

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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