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Suche ściereczki do samodzielnego nasączania



ZASTOSOWANIE:
Ściereczki są przeznaczone do dezynfekcji i mycia różnych 
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. 
Ściereczki znajdują zastosowanie w szpitalach, placówkach 
zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych, domach 
opieki oraz klubach fitness.
Po nasączeniu preparatem dezynfekującym/myjącym. 
Ściereczki przeznaczone są do jednorazowego użycia, mogą 
być nasączone preparatem gotowym do użycia (GDU) lub 
roztworem użytkowym przygotowanym z koncentratu (w 
zależności od zaleceń producenta danego koncentratu.

Właściwości:
Bardzo chłonna i wytrzymała struktura ściereczek.

Brak kłaczenia oraz pylenia.

Ściereczki perforowane, łatwe do oddzielenia.

Uniwersalny rozmiar 14,5 x 29 cm.

Gramatura 50 g/m2.

Wydajne opakowanie 100 ściereczek. 

Wygodne i trwałe wiaderko wielokrotnego użytku.

Wkład uzupełniający zapakowany w folię ochronną. 

Wytwórca: Alpinus Chemia Sp. z o. o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski

Opakowanie handlowe:
Wiaderko z wkładem do nasączenia – 100 ściereczek.
Wkład uzupełniający do wiaderka – 100 ściereczek.

Polecane produkty do nasączenia ściereczek:
Alpinuseptol
Dezyradus
Sterill

Sposób użycia:
W celu przygotowania ściereczek do użycia należy postępować 
zgodnie z instrukcją rysunkową zamieszczoną obok.
Wilgotną ściereczką przetrzeć powierzchnie dezynfekowanego 
przedmiotu i pozostawić do wyschnięcia na czas podany przez 
producenta płynu. Po zakończonej pracy szczelnie zamknąć 
opakowanie, w celu uniknięcia wysuszenia.
Płyn do nasączania, musi być przygotowany zgodnie z zalece-
niami producenta płynu.
Przed ponownym użytkowaniem wiaderka i pokrywki dozującej, 
umyć opakowanie stosując płyn używany do nasączenia 
ściereczek.
Użytkowanie nasączonych płynem ściereczek nie wymaga sto-
sowania rękawic ochronnych.

Przechowywanie:
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym i 
właściwie oznakowanym pojemniku. Przechowywać w dobrze 
wentylowanym miejscu, w temperaturach od 5 do 25°C. 
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Ściereczki po nasączeniu przechowywać nie dłużej niż 30 dni.
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Rozpakować ściereczki z folii, 
otworzyć pokrywkę i włożyć 
ściereczki do wiaderka.

Ze środka rolki wyjąć pierwszą 
ściereczkę.

Powoli nasączyć ściereczki 
wybranym płynem (GDU lub 
roztworem koncentratu). Płyn 
wlewać równomiernie na ściereczki 
ruchem kołowym. Zalecana ilość 
płynu do nasączenia – 1 litr.

Przeciągnąć pierwszą ściereczkę 
z rolki przez dozownik (otwór w 
pokrywce). 

Bardzo dokładnie zamknąć 
pokrywkę razem z dozownikiem. 
Odczekać około 30 minut do czasu 
nasączenia wszystkich ściereczek 
płynem.
Wypisać etykietę na wiaderku. Po 
wymianie wkładu uzupełniającego, 
w miejscu poprzedniej nakleić 
nową naklejkę na wiaderko.


