
Imtex Aps  Vallensbækvej 18  2605 Brøndby  Tel +45 3645 4591  mail: sales@imtex.dk  www.imtex.dk 

Desinficerende servietter, der er klar til brug med lavt alkoholindhold

  God til alle slags overflader
  Renseservietter der er klar til brug
  Virker hurtigt og effektivt (Noro 30 sek.)
  Dermatologisk testet
  Indeholder ingen parfume eller farvestoffer
  Store servietter (20x20 cm) af høj kvalitet
  Ikke testet på dyr

Varenummer

70000038

Pakning

6 pk. Pr. karton

Produkt

100 servietter pr. pk.

Mikrozid®Universal Servietter
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mikrozid® universalservietter 

Produktdata 

Sammensætning: 
En softpack indeholder 100 brugsklare vådservietter. 
100 g opløsning indeholder følgende virksomme stoffer: 
17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94 % w/w) 

Kemisk/fysiske data 

Densitet: Ca.  0,95 g/cm3 

Farve Klar 

Flammepunkt                                                                                26 °C / metode:  DIN 51755 del 1 

Form Flydende  

pH 3 - 3,6 

Viskositet, dynamisk  Ikke fastlagt 

Særlige råd 

Anvend desinfektionsmidlet med omhu. Læs altid anvis-

ningerne på etiketten og produktinformationerne. 
Produktet er særdeles velegnet til metaller og plast. 
Vær opmærksom på reglerne for brand- og eksplosions- 
beskyttelse, når du anvender alkoholbaserede desinfek- 
tionsmidler (BR-regler "Desinfektionsarbejder på sundheds- 
området”. Må kun anvendes til små overflader. Hvor 
stort et område en serviet rækker til, afhænger af 
rumtemperaturen og strukturen af den genstand, der 
skal aftørres. Yderligere oplysninger fås på forespørgsel. 

Oplysninger vedr. ordren 

Vare    Leveringsform Varenr. 

mikrozid universalservietter 100 ST SP       6/karton 70000038 

Lignende produkter  

• mikrozid® AF servietter 

• mikrozid® PAA servietter 

• mikrozid® sensitive servietter 

Miljøoplysninger 

schülke fremstiller deres produkter i moderne, sikre og miljøvenlige 

processer, samtidigt med at de overholder et højt kvalitetsniveau. 

Ekspertudtalelser og information 
Et overblik over produktet finder du på 
www.schuelke.com. 
Andre spørgsmål kan stiles til: 
Customer Care 
Telefon: +49 40 52100-666 
E-mail: info@schuelke.com 

Schülke & Mayr GmbH er indehaver af en producentgodkendelse i 
henhold til § 13 sektion 1 samt GMP-certifikater ifølge læge-
middelloven. 

schülke hovedkontor 

Schülke & Mayr GmbH 
Robert-Koch-Str. 2 
DE-22851 Norderstedt 
Tyskland 
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0 
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318 
www.schuelke.com 
mail@schuelke.com 

Schülke & Mayr Ges.m.b.H. 

Seidengasse 9 

AT-1070 Wien 
Østrig 
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0 
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60 
www.schuelke.at 
office.austria@schuelke.com 
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Servietter til desinfektion af medicinal-

produkter og alle slags overflader - med 

lavt alkoholindhold 

mikrozid® universalservietter 

Vore fordele 

Velegnet til de fleste materialer (f.eks. tablets) 

Hurtigtvirkende (Noro 30 sek.) 

Effektiv ifølgeEN 16615 (forsøg med 4 testfelter) på 1 minut 

Dermatologisk testet 

Store servietter (20 x 20 cm) af høj kvalitet 

Indeholder ikke parfume og farvestoffer 

Fremragende rengøringsydelse 

Anvendelsesområder 

Alkoholbaseret, hurtigtvirkende desinfektionsmiddel til medicinal-

produkter i alle områder samt til overflader, der tåler aftørring og 
udgør en øget infektionsrisiko. Lever op til kravene om kort kon-
takttid og kompatibilitet med andre produkter, f.eks.: 
•  Overflader med patientkontakt 

•  Patientbehandlingsenheder 

•  Undersøgelsesbrikse 

•  Operationsborde med tilstødende arbejdsflader 

•  Overflader på medicinske instrumenter 

•  Tastaturer og betjeningspaneler på kommunikati-
onsudstyr, f.eks. smartphones og tablets 

Gode råd om anvendelsen 

Aftør fladen grundigt med en væddet serviet, og lad midlet vir-

ke. Sørg for, at midlet påføres overalt, og hold fladen fugtig un-
der hele kontakttiden. Før desinfektionen skal alt synligt snavs 
fjerens. Hygiejnereglerne skal overholdes ved åbning af soft-
packen. Efter brug skal låget lukkes forsvarligt. Uegnet til desin-
fektion af invasive medicinalprodukter. schülke garanterer en 
holdbarhed på 1 måned efter åbning. Produktet kan anvendes 
uden handsker, såfremt det er tilladt af hensyn til infektions- og 
arbejdsbeskyttelse. 
 

Mikrobiologisk effektivitet 

Effektivitet Koncentration Kontakttid 

Bakterizid 
EN 13727 
- høj belastning 

Klar til brug 15 sek. 

Bakterizid 
I henhold til VAH-retningslinjer 
ved kortere kontakttider 
- høj belastning 

Klar til brug 2 min. 

Mycobacterium terrae 
EN 14348 
 - høj belastning 

Klar til brug 5 min. 

Levurozid 
I henhold til VAH 
- høj belastning 

Klar til brug 2 min. 

Levurozid 
EN13624 
- høj belastning 

Klar til brug 1 min. 

Begrænset viruzid 
(inkl. HIV, HBV og HCV) 
I henhold til DVV-/RKI-
retningslinjer  
- høj belastning 

Klar til brug 15 sek. 

Adenovirus 
EN 14476 
- høj belastning 

Klar til brug 1 5 min. 

Norovirus 
EN 14476 
- høj belastning 

Klar til brug 60 sek. 

Norovirus 
EN 14476 
- lav belastning 

Klar til brug 30 sek. 

Polyoma SV40 
I henhold til DVV-/RKI 
- høj belastning 

Klar til brug 15 sek. 

Rotavirus 
EN 14476 
- Lav belastning 

Klar til brug 15 sek. 
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Mikrozid®Universal Servietter


