
Gebruiksklare sneldesinfectie van medische
hulpmiddelen en algemene oppervlakken
op basis van alcohol.

mikrozid® AF wipes

Onze pluspunten
gebruiksklaar

in verschillende formaten doekjes verkrijgbaar

zeer breed werkingsspectrum met korte inwerktijden

geen strepen of residu / snelle droging

aldehydevrij

geregistreerd bij de Ctgb als PT2 biocide (desinfectie van
oppervlakken)
toelatingsnummer 14020 N

Toepassingsgebied
Alcoholische sneldesinfectie voor medische hulpmiddelen [CE
0297] en algemene oppervlakken. Geschikt voor alle gebieden
met verhoogd besmettingsrisico en voorkeur voor snelle
inwerktijden zoals bijvoorbeeld:
• eenheden waar patiënten behandeld worden
• onderzoekstafels
• OK-tafels en aangrenzende werkvlakken
• oppervlakken van medische apparatuur
• algemene (kleine) oppervlakken

Gebruiksaanwijzing
A. NL WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT ALS BIOCIDE
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel
ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen),
mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken
(incl. apparaten en materialen) in
• ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
• de gezondheidszorg;
• productie ruimtes in de farmaceutische en cosmetische

industrie,
met uitzondereing van oppervlakken die in contact kunnen
komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de
gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. Het
middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B. GEBRUIKSAANWIJZING ALS BIOCIDE
Algemeen: Mikrozid AF wipes is een gebruiksklaar product
en is bestemd voor desinfectie van harde oppervlakken
in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, in een
medische omgeving en in een kritische/sensibele productie
omgeving (productie van farmaceutica en cosmetica).
Toepassing: De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig
reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed
afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
Bevochtig de te behandelen oppervlakken gedurende de
aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Het
product verdampt volledig. Alleen vochtige doekjes zijn
werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.
Dosering: gebruik zoveel mikrozid AF wipes dat de
behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat
blijven - 1 doekje is geschikt voor maximaal 0,38 m2
oppervlak. Minimale inwerktijd: 1 minuut.
Waarschuwing: Ontvlambaar, houd verwijderd van open vuur.
GEBRUIK MEDISCH HULPMIDDEL: niet geschikt voor het
desinfecteren van invasieve medische hulpmiddelen.
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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 oplossing bevat: Werkzamestof 25 g Ethanol (94 %), 35
g. Propan-1-ol

Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid circa   0,89 g/cm3 /   20  °C

Kleur kleurloos

pH Niet van toepassing

Viscositeit, dynamisch Niet uitgevoerd

Vlampunt 27  °C /  Methode :  DIN 51755 Part 1

Vorm vloeibaar

Speciaal advies
Oogcontact vermijden. Alcohol gevoelige oppervlakken (zoals
bijvoorbeeld acrylglas) niet met dit product behandelen.
Voor een alternatief product verwijzen wij u naar de
mikrozid® sensitive range. Gebruik biociden veilig. Lees
vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Zie
veiligheidsinformatieblad voor gevaren- en veiligheidsadvies.

Accessoires

Accessoires Artikel nr.

Wandhouder voor mikrozid bussen 134417

Wandhouder voor mikrozid jumbo bussen 134421

Verwante producten
  • mikrozid® PAA wipes

  • mikrozid® sensitive wipes

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

Expert reports en informatie
Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende
de mikrozid®AF producten is terug te vinden op internet via
website www.schuelke.nl.
Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux
kantoor: 0031(0) 23 535 26 34 of internationaal 0049 (0)40 521
00 666


