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BACTINYL DESINFEKČNÍ 
UBROUSKY

BEZ VŮNĚ

VÝHODY 

• Bezpečné i pro ty nejkřehčí povrchy
• Baktericidní, kvasinkocidní, sporicidní  a virucidní účinnost
• Styk s potravinami

APLIKACE 

Jednorázové ubrousky naimpregnované desinfekčním 
roztokem pro kontaktní čištění a desinfekci 
neinvazivních zdravotnických prostředků, lékařských 
přístrojů, vybavení a zařízení.  
Zdravotnický prostředek. TŘÍDA IIA. 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Otřete plochy pomocí BACTINYL     DESINFEKČNÍCH 
UBROUSKŮ BEZ VŮNĚ. Respektujte dobu působení po 
přetření ubrouskem v závislosti na požadované 
účinnosti. Nechte uschnout. Opláchněte pouze v 
případě kontaktu s povrchy, které mohou přijít do styku 
s potravinami. Po použití víčko dobře uzavřete, abyste 
se vyvarovali vysušení. Nenahrazuje desinfekci 
namáčením. 
V souladu s nařízením ze dne 19/12/13 pozměňujícím 
nařízení ze dne 08/09/99, týkajícím se prostředků pro 
čištění vybavení a předmětů určených k přijití do styku s 
potravinami. 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI KAPALNÉ 
IMPREGNACE 

Vzhled: kapalina 
bezbarvá
bez vůně 
= 1 
slabá zásada 

  2 roky 

Barva:  
Vůně:  
Hustota:  
pH prostředku: 
Trvanlivost:   
Skladování:   

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI KAPALNÉ 
IMPREGNACE
Baktericidní účinnost: EN 13727 (  podmínky špíny - 1 min – 

20°C), EN 14561 ( podmínky špíny – 5 min – 20°C), EN 

16615 (podmínky špíny – 2 min +/‐ 15 s – 20°C) 

Kvasinkocidní účinnost: EN 13624 ( podmínky špíny – 1 

min – 20°C), EN 14562 ( podmínky špíny– 15 min – 20°C), 
EN 16615 (podmínky špíny – 2 min +/‐ 15 s – 20°C) 
Sporicidní účinnost: EN 13704   na Bacillus Subtilis a 
Clostridium difficile (podmínky čistoty – 60 min – 20°C)
Virucidní účinnost: EN 14476  kompletně na Norovirus, 
Poliovirus a Adenovirus (podmínky špíny – 15 min –20°C) ; 
Coronavirus a Papillomavirus (podmínky špíny –15 min –
20°C), PRV*, BVDV* a H1N1 (podmínky špíny – 5 min    –
20°C), Herpès, Vaccinia virus a Rotavirus ( podmínky  
špíny – 5 min    – 20°C), HIV    (podmínky špíny – 60 s – 20°
C)
* Swine Pseudorabies Virus (PRV) a Bovine Viral Diarrhea
Virus (BVDV) jsou substituty pro HBV (Hepatitis B) a  HCV
(Hepatitis C).

BALENÍ
LB920630 

LB920710B 
LB920620 

Krabička 120 ubrousků (125 x 200 mm) 
Krabička 120 ubrousků (280 x 255 mm) 
Kbelík 300 ubrousků (200 x 260 mm) 

BEZPEČNOST

Prostředek určený výhradně k profesionálnímu použití. 
Pro více informací konzultujte bezpečnostní list. 

http://www.orapi.com/



