Produceret i Danmark af

HLD Wipes

DESINFEKTION & RENGØRING TIL
LÆGEMIDLER OG ENHVER OVERFLADE
Primære funktioner HLD Wipes er:
• Desinfektion og rengøring på højt niveau.
• Indeholder ikke klor- eller aldehydforbindelser.
• Effektiv mod bakteriesporer f.eks. Clostridium
difficile (C dif), Bacillus cereus osv.
• Effektiv over en lang række patogener, herunder
mycobakterier, vira, bakterier, svampe, gær og
skimmelsvampe, herunder MRSA, Hepatitis B og HIV.
• Effektiv mod de vanskelige ikke-indhyllede vira som
Polio, Adenovirus og Norovirus.
• Ikke-fiksativ.
• Ikke-ætsende - beskadiger ikke sarte belægninger.
• Ingen aktivering påkrævet.
• Omkostningseffektiv.
• Ingen dampe.
• Testet i henhold til EN14885 for
desinfektionsegenskaber

Garanteret beskyttelse og ydeevne, der
giver total infektionskontrol - sikkert.
HLD = High Level Desinfektion

HLD Wipes

DESINFEKTION & RENGØRING TIL
LÆGEMIDLER OG ENHVER OVERFLADE
Generelt

Emballage

Ready to use

HLD er et patenteret dokumenteret HLD (højt niveau
desinfektionsmiddel). Formuleringen indeholder ikke
farlige aldehyder eller klordannende komponenter.
HLD Wipes er yderst effektiv som en renere og terminal
HLD mod bakteriesporer, mycobakterier, bakterier,
svampe og vira.
Produktet er designet til at eliminere risikoen for
krydsinfektion fra sporer, TB, vira, svampe og bakterier.
Gør ikke blot mikroorganismerne inaktive, men det er
påvist, at de dræber disse ved at forstyrre
mikroorganismernes RNA. Det er sikkert at bruge på
enhver overflade og er lugtfri og farveløs.

• 225 stk tube beholder

Brugervejledning
Præimprægnerede HLD wipes leveres i beholdere og er klar til
brug direkte fra beholderen.

Applikation
HLD wipes er spordræbende serveitter, der er
ideelle til fjernelse af biofarer på hospitaler,
sundhedscentre, tandlæger, dyrlæger, plejehjem,
laboratorier, madlavningsområder og ethvert miljø,
hvor risikoen for krydsinfektion skal elimineres,
f.eks. krydstogtskibe, desinficering af frisørudstyr
osv.
HLD Wipes er ideelle til rengøring og desinfektion af
faste overflader, vægge, gulve og glasarbejde.
HLD Wipes er ideelle til HLD (High Level
Desinfection) af medicinsk udstyr og kirurgisk
instrumentering.

Ved generel overfladerensning og sundhedsmiljø:
Tag en serviet og aftør forsigtigt over hele det område, der skal
rengøres. Tillad en minimum kontakttid på 1 minut, før du tørrer
af for at fjerne fedt, blod og organisk snavs.
Fjernelse af stædige aflejringer kan hjælpes ved brug af en stiv
børste. Skyl den behandlede overflade med rent vand, hvis det
er nødvendigt.
Bemærk: Overflader til madlavning skal have lov til at tørre
inden brug.
Til desinfektion af medicinske, kirurgiske og
tandlægeinstrumenter og udstyr:
Tør alle overflader af instrumentet (helst adskilt, hvor det er
relevant) ved hjælp af en præimprægneret MLD Wipes og lad
væsken forblive i kontakt i mindst 5 minutter.
Undersøg instrumentet, og aftør eller børst det for at fjerne
resterende snavs.
Skyl det behandlede instrument i sterilt, koldt vand og lad det
tørre.
Udskift brugte MLD Wipes ofte, eller når tydelig tilsmudsning af
serviet bliver tydeligt.
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HLD Wipes
Aktiv mod

C-EN Standards

Mycobacterier

Kontakttid

EN14348
Mycobacterium terrae
Mycobacterium tuberculosis
EN14563
Mycobacterium terrae
Mycobacterium avium

5 min
5 min

Svamp/gærsvamp

EN1275, EN1650
EN13624, EN14562, EN16615

1 min
5 min

Bakterier

EN1276, EN13727,
EN13697, EN14561, EN16615

1 min
5 min

Virus/Vira

EN 14476
Polio, Adeno & Noro
HIV, Hep B & C

5 min
1 min

EN13704
EN14347

Sporer

2 min
1 min

Aktive ingredienser: Bis (3aminopropyl) dodecylamin.
Didecyldimethylammoniumchlorid
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1 min
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