
Materiaalvriendelijke, snelle reinigings- en
desinfectiedoekjes, geïmpregneerd met een laag-
alcoholische oplossing.

mikrozid® universal wipes
premium

Onze pluspunten
goede materiaalcompatibiliteit (bijvoorbeeld tablets);

snelle werkzaamheid (Noro 30 sec.);

effectief volgens EN 16615 (4-veldstest) in 1 minuut;

dermatologisch getest;

grote doekjes van hoge kwaliteit;

kleur- en geurvrij;

uitstekende reinigingsprestaties.

Toepassingsgebied
Op alcohol gebaseerde sneldesinfectie van medische
hulpmiddelen met een verhoogd risico op infectie,
waarbij korte contacttijden vereist zijn en waar een
materiaalvriendelijk desinfectant nodig is, bijvoorbeeld:
• Behandelunits voor patiënten
• Onderzoekstafels
• Operatietafels
• Oppervlakken van medische apparaten
• Toetsenborden en bedieningspanelen van gevoelige
medische communicatie apperatuur, zoals smartphones en
tablets.

Gebruiksaanwijzing
Zorg ervoor dat al het zichtbaar vuil wordt verwijderd vóór
het desinfecteren met mikrozid® universal wipes. Veeg het
oppervlak grondig af met de geïnpregneerde wipe en laat
het inwerken. Zorg ervoor dat u de oppervlakken volledig nat
maakt en ze nat houdt gedurende de hele inwerktijd. Houd
hygiënische aspecten in acht bij het openen van de softpack.
Zorg ervoor dat u de deksel goed sluit na gebruik. Niet
geschikt voor finale desinfectie van semikritsche en kritische
medische apparaten! schülke garandeert een houdbaarheid
van 1 maand nadat de verpakking is geopend.

Microbiologische werkzaamheid

Werkzaamheid Concentratie Contacttijd

bactericide
EN13727
- hoge belasting

gebruiksklaar 15 sec.

bactericide
- hoge belasting

gebruiksklaar 2 min.

tuberculocide
EN14348
- hoge belasting

gebruiksklaar 5 min.

levurocide
EN13624
- hoge belasting

gebruiksklaar 1 min.

levurocide
- hoge belasting

gebruiksklaar 2 min.

virucide tegen envelop
virussen
- hoge belasting

gebruiksklaar 15 sec.

begrensd spectrum
virucide werking
EN14476
- hoge belasting

gebruiksklaar 15 min.

norovirus
EN14476
- lage belasting

gebruiksklaar 30 sec.

norovirus
EN14476
- hoge belasting

gebruiksklaar 60 sec.

polyoma SV40
- hoge belasting

gebruiksklaar 15 sec.

rotavirus
EN14476
- lage belasting

gebruiksklaar 15 sec.

Certificaten

 • VAH certificaat

 • IHO geregistreerd

 0297
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schülke Benelux schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70
www.schuelke.com
salesbenelux@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 40 - 52100 - 0
Fax: +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten authorisatie
conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en
certificaten van GMP compliance voor medische producten.

Een onderneming van de Air
Liquide Groep

Productinformatie
Samenstelling:
Een softpack bevat 100 kant-en-klare doordrenkte doekjes.
100 g oplossing bevat de volgende actieve ingrediënten:
17,4 g Propaan-2-ol, 12,6 g ethanol (94% g / g)
Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 648/2004: <5%
anionische oppervlakteactieve stoffen

Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid circa   0,95 g/cm3 /   van de werkzame stof

Kleur kleurloos

pH 3 - 3,6 /   van de werkzame stof

Viscositeit, dynamisch Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt 26 °C /  Methode :  DIN 51755 Part 1 /   van de
werkzame stof

Vorm Waterachtig-alcoholische oplossing van
nonwoven

Speciaal advies
Gebruik biociden veilig! Lees altijd het etiket en de
productinformatie voor gebruik.
Het product is zeer geschikt om metalen- en
kunststofmaterialen te reinigen en desinfecteren.
Volg zorgvuldig nationale brand en explosie
beschermingsrichtlijnen op bij gebruik van
ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol.
Behandel alleen kleine oppervlakken. Het bereik is afhankelijk
van de kamertemperatuur en de structuur van het te
desinfecterende oppervlak. Meer informatie beschikbaar
op aanvraag. Het product kan gebruikt worden zonder
handshoenen, mits infectiepreventie en VGW (Veiligheid
Gezondheid en Welzijn) dit toestaan.
Volgende maten zijn beschikbaar:
• mikrozid® universele doekjes premium (6 x 100 doekjes 20 x
20) cm) bereik *: ongeveer. 1,0 m²
• mikrozid® universele doekjes premium maxi (6 x 80 doekjes
25 x 25 cm) bereik *: ca. 1,5 m²

Bestelinformatie

Artikel Eenheid Artikel nr.

mikrozid universal wipes prem 100 ST
SP

6/Doos 70000038

mikrozid univ wipes prem maxi 80 ST
SP

6/Doos 70001061

Verwante producten
  • mikrozid® AF wipes

  • mikrozid® PAA wipes

  • mikrozid® sensitive wipes

  • mikrozid® universal liquid

Milieu
schülke producten worden vervaardigd onder
vooruitstrevende, veilige, duurzame en milieuvriendelijke
omstandigheden. Wij hanteren hoge kwaliteitseisen.

Expert reports en informatie
Bezoek onze website voor een overzicht van alle
beschikbare literatuur / rapporten over het product:
www.schuelke.com. Voor individuele vragen: 023 5352634, e-
mail: salesbenelux.com. Internationaal: +49 40 52100-666, e-
mail: info@schuelke.com


