
ACTOANID® WIPES 
Alkole Hassas Tıbbi Cihazlar için Kullanıma Hazır Dezenfeksiyon Mendilleri

✓ Poliheksanid ve kuarterner amonyum kombinasyonu içerir 
✓ Alkole hassas yüzeylerde kullanıma uygundur
✓ Aldehit ve fenol içermez
✓ Kuvöz ve akrilik camlar dahil olmak üzere geniş materyal uyumluluğuna sahiptir 
✓ Bakteri ve mantarlara karşı 60 saniyede etkilidir 
✓ Kullanıma hazırdır
✓ Non-woven özellikte mendiller tüy ve kalıntı bırakmaz.
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ACTOANID® WIPES 
Sıvı temasının uygun olmadığı, alkole hassas tıbbi cihazların yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. 
Poliheksanid ve kuarterner amonyum kombinasyonu bazlıdır. Geniş alanları temizlemeye uygun ebatlarda ve nonwoven 
(viskon/polyester) içeren mendil formunda bir üründür. Aldehit ve fenol türevleri içermez. 

Kullanım Alanı:
Non-invaziv, düzgün ve pürüzsüz yüzeye sahip tıbbi cihazların temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Sıklıkla dezenfekte 
edilmesi gereken; küvözler, ultrason propları (vajinal proplar hariç), hemodiyaliz cihazlarının dış yüzeyleri, diş ünitleri 
(frez uçları ve hortumları hariç) gibi tıbbi cihazların güvenli ve etkin dezenfeksiyonu için uygundur. 

Kimyasal Bileşimi: 
100 g Emdirme Solüsyonu içeriği;
0,25 g Poli (Heksametilen Biguanid) Hidroklorür, 0,25 g Kuarterner Amonyum Bileşikleri ve yardımcı maddeler. 

Kullanım Şekli: 
İşlem öncesi yüzeyde bulunan kan ve diğer vücut sıvılarını emici bir malzeme ile alınız.  Tıbbi cihazın yüzeyini metrekareye 
3-4 mendil kullanacak şekilde Actoanid® Wipes ile siliniz. Mendilin cihazın tüm yüzeyine ulaştığından ve kuru yer 
kalmadığından emin olunuz. Etki süresince bekleyiniz. Kullanımdan sonra kurulama yapılmamalıdır. Her kullanım sonrası 
ambalajın ağzını sıkıca kapatılmalıdır. Kullanılmış mendiler tekrar kullanılmamalıdır.

Mikrobiyolojik Aktivite Test Metodu Etki Süresi

Bakterisidal EN 16615 1 dakika

Fungusidal  
(A. brasiliensis, C. albicans) EN 16615 1 dakika

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

100 Mendil  - 15x24 cm 6 (PE Şişe) 05.1210.100

80 Mendil  - 15x20 cm 18 (Poşet) 05.1210.80

Eldivenlerinizi giyiniz

Eldivenlerinizi
giyiniz

Mendili kapağın
ortasından 

geçiriniz

Kapağı kutuya 
takınız.

Mendili 
kopartınız

Üst kapağı açınız

Üst kapağı
kapatınız

Güvenlik folyosunu açınız

Güvenlik folyosunu
açınız

Güvenlik folyosunu 
kapatınız

Kapağı açınız

Kapağı açınız

Mendili çekiniz Kapağı kapatınız
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