
Alcoholvrije sneldesinfectie van
medische hulpmiddelen en algemene
oppervlakken op basis van quaternaire
ammoniumverbindingen.

mikrozid® sensitive wipes

Onze pluspunten
alcoholvrij

snel en breed werkingsspectrum

met name voor alcoholgevoelige oppervlakken

gebruiksklaar

geregistreerd bij het Ctgb als PT2 biocide (desinfectie van
oppervlakken)
toelatingsnummer 13744 N

Toepassingsgebied
Voor de desinfectie van medische hulpmiddelen en
toebehoren [CE 0297] en algemene oppervlakken. Bijzonder
geschikt voor alcoholgevoelige oppervlakken (waaronder
plexiglas en ultrasoon toebehoren). Niet gebruiken op
(onbehandelde) oppervlakken (o.a. metalen) die gevoelig zijn
voor water (i.v.m. kans op roestvorming).
Dosering en gebruik
mikrozid® sensitive tissues gebruiken om oppervlakken af te
nemen daarbij de aangegeven inwerktijd aanhouden. Voor
gebruik op grote oppervlakken eventueel meerdere tissues
gebruiken.

Gebruiksaanwijzing
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT ALS BIOCIDE voor NL
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter
bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en
mycobacteriën), gisten en virussen op oppervlakken in
ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg,
met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen
komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.
Het begruik en de inwerktijd van het middel zoals
aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden
aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING ALS BIOCIDE voor NL:Algemeen:
Met name geschikt voor toepassing op oppervlakken die
gevoelig zijn voor alcohol.
Toepassing: mikrozid® sensitive wipes is een ready to
use product. Veeg oppervlak grondig af. Bevochtig de
te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde
doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken
gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd
blijven - 1 doekje bevat 2.9 ml desinfectievloeistof en is
geschikt voor maximaal 0,5 m² oppervlak. Alleen vochtighe
doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.
Dosering: Gebruik zoveel mikrozid®sensitive wipes dat de
behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat
blijven.
Minimale inwerktijd: 1 minuut voor bestrijding van bacteriën
en gisten / 5 minuten voor bestrijding van virussen.
GEBRUIK MEDISCHE HULPMIDDELEN: Niet geschikt voor
einddesinfectie van semikritische en kritische medische
hulpmiddelen. Veeg oppervlak grondig af. Bevochtig de
te behandelen oppervlakken met de geïnpregneerde
doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken
gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd
blijven. mikrozid®sensitive wipes is een ready to use
product. Controleer of het product met betrekking tot de
anitmicrobiele werkzaamheid geschikt is voor de beoogde
toepassing.
Inwerktijd: 1 minuut voor bestrijding van bacteriën en gisten /
5 minuten voor bestijding van omhulde virussen (HBV / HCV /
HIV). Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na
uitdroging niet gebruiken.
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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 (0) 40 - 52100 - 0
Fax: +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@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:
100 g mikrozid® sensitive oplossing bevat de volgende
werkzame bestanddelen.
0,26 g Quaternäre ammoniumverbindingen,
benzyl-C12-16- alkyldimethyl-,, chloride; 0,26 g
didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g quaternäre
ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyl[(ethylphenyl)
methyl]dimethyl-, chloride

Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid circa   1 g/cm3 /   20 °C

Kleur kleurloos

pH 6 - 8 /   20 °C /   concentraat

Viscositeit, dynamisch Niet uitgevoerd

Vlampunt Niet van toepassing

Vorm vloeibaar

Speciaal advies
Het dragen van handshoenen wordt aanbevolen. Etikettering
overeenkomstig EG-richtlijnen. Zie veiligheids informatieblad.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor
gevaren- en veiligheidsadvies.

Bestelinformatie

Artikel Eenheid Artikel nr.

mikrozid sensitive wipes -NL- 200 ST
DS

10/Doos 165706

mikrozid sen. wipe -Ref-NL- 12x200 ST
KT

1/Doos 165707

Accessoires

Accessoires Artikel nr.

Wandhouder voor mikrozid jumbo bussen 134421

Verwante producten
  • mikrozid® AF wipes

  • mikrozid® PAA wipes

Milieu
schülke producten worden vervaardigd onder
vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke
omstandigheden. Wij houden hoge kwaliteitseisen in acht.

Expert reports en informatie
Rapporten en informatie
Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de
mikrozid®sensitive producten is terug te vinden op internet via
www.schuelke.nl.
Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux
kantoor : 0031 (0)23 5352634 of internationaal 0049 (0)40 521
00 666.


