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ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΑΚΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Πατενταρισμένη σύνθεση
Τα σποροκτόνα απολυμαντικά πανάκια Clinell Sporicidal
Wipes αποδεσμεύουν υπεροξικό οξύ ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης σε συγκεκριμένη δοσολογία. Το υπεροξικό 
οξύ είναι ένα ασφαλές προϊόν, ως εναλλακτική έναντι 
των προϊόντων με βάση τη χλωρίνη, ενώ έχει αποδειχθεί 
ότι δρα το ίδιο ή και καλύτερα ως σποροκτόνο¹. 
Ευκολία στη χρήση
Απελευθερώστε τη δράση τους, απλά βρέχοντάς τα. 
Η χρήση τους αποκλείει σφάλματα που σχετίζονται με 
λανθασμένες δοσολογίες. Δεν δημιουργούν τοξικές 
αναθυμιάσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
ασφάλεια κοντά σε ασθενείς.

Το πιο ισχυρό πανάκι παγκοσμίως

 
 

Τα σποροκτόνα απολυμαντικά πανάκια Clinell Sporicidal
Wipes καταστρέφουν τους γνωστότερους παθογόνους 
μικροοργανισμούς γρήγορα και ολοκληρωτικά. 
Με αποδεδειγμένη καταστροφική δράση κατά σπόρων 
6log, εντός 2 λεπτών, σε βρώμικο περιβάλλον2. 
Αποδεδειγμένα αποτελεσματικότερο έναντι κορυφαίων 
ανταγωνιστικών σποροκτόνων3, βάσει χρόνων επαφής 
και καταστροφής.

Περιέχει απορρυπαντικό
Τα σποροκτόνα απολυμαντικά πανάκια Clinell Sporicidal 
Wipes καθαρίζουν και απολυμαίνουν. Σε αντίθεση με
προϊόντα που βασίζονται στη χλωρίνη, και των οποίων η 
δράση περιορίζεται από τους οργανικούς ρύπους1, τα 
προϊόντα με βάση το υπεροξικό οξύ παραμένουν 
αποτελεσματικά σε πολύ βρώμικες επιφάνειες.

Ασφαλές για χρήση στις περισσότερες 
επιφάνειες
Τα σποροκτόνα απολυμαντικά πανάκια Clinell Sporicidal 
Wipes είναι πιστοποιημένα κατά CE, Ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, κατηγορίας ΙΙa. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες 
μη επεμβατικές Ιατροτεχνολογικές συσκευές και
εξοπλισμό χωρίς τον κίνδυνο οξείδωσης, σε αντίθεση 
με τα προϊόντα χλωρίνης.

Αποδεδειγμένα άμεση αποτελεσματικότητα
Αποδεδειγμένα ταχύτερο και αποτελεσματικότερο κατά των 
σπόρων έναντι των διαλυμάτων χλωρίνης4.
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Διαφορετικοί και τυχαίοι τρόποι ψεκασμών δημιουργούν περιοχές 
χαμηλής συγκέντρωσης βιοκτόνου υλικού. Αντιθέτως, τα υγρά
πανάκια αποδίδουν πάντα σταθερά, αποδεσμεύοντας σε κάθε 
δράση τους την ίδια δόση βιοκτόνου υλικού.

Τα υγρά πανάκια 
είναι σαφώς 
αποτελεσματικότερα
στην απομάκρυνση 
μικροβιακού βιο-
φορτίου, σε αντίθεση 
με τα προϊόντα 
αεροζόλ και τα 
στεγνά πανάκια5.

Κατά τη χρήση προϊόντων αεροζόλ 
και προϊόντων που αφορούν σε στεγνά 
πανάκια, είναι συχνό φαινόμενο η 
ανομοιογενής συγκέντρωση του 
βιοκτόνου υλικού6. Σε αντίθεση με τα 
παραπάνω προϊόντα,τα εμποτισμένα 
υγρά πανάκια αποδίδουν πολύ 
καλύτερα στην απομάκρυνση του 
μικροβιακού βιο-φορτίου5.
Χαμηλές συγκεντρώσεις βιοκτόνου
υλικού μπορεί να οδηγήσουν τους
μικροοργανισμούς στην ανάπτυξη
ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά7,8.

Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι
εφόσον γίνεται ενδεδειγμένη χρήση 
των απολυμαντικών προϊόντων στις 
προς καθαρισμό επιφάνειες, απο-
φεύγοντας τη χαμηλή συγκέντρωση 
βιοκτόνου υλικού, δεν θα παρουσιασθούν 
φαινόμενα ανθεκτικότητας των 
μικροβίων9,¹0.

Τα υγρά πανάκια έχουν το πλεονέκτημα
ότι αποδεσμεύουν πάντα προ-μετρημένη
δοσολογία βιοκτόνου υλικού, απο-
φεύγοντας την πιθανότητα ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας των μικροβίων.
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
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Αεροζόλ και πανάκια

Τα προϊόντα αεροζόλ ψεκάζουν ανομοιόμορφα.
Ελλιπής συγκέντρωση βιοκτόνου υλικού
έχει αναποτελεσματική δράση.

Η απολύμανση με υγρά πανάκια προσφέρει 
ομοιόμορφη κατανομή βιοκτόνου υλικού.

Χαμηλή συγκέντρωση βιοκτόνου υλικού μπορεί 
να δημιουργήσει ανθεκτικότητα στα μικρόβια.



Τα προϊόντα αεροζόλ δυο συστατικών ψεκάζουν ανισομερείς 
ποσότητες δραστικών υλικών, καταλήγοντας σε τυχαία και 
διαφορετική κατανομή του απολυμαντικού υλικού στις επιφάνειες.

ΣΠΟΡΙΟΚΤΟΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ CLINELL
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Προϊόντα αεροζόλ διπλού θαλάμου και πανάκια καθαρισμού

Ανισομερής μίξη 
συστατικών

Φραγμένο 
στόμιο 
ψεκασμού

Υπερκατανάλωση μείγματος

Ανομοιόμορφη 
κατανομή του 
βιοκτόνου υλικού

Μεγαλύτερη 
ποσότητα
εισάγεται από 
τον ένα θάλαμο

Ανομοιογενής 
κατανάλωση
μείγματος

Σε χρήση υπό γωνία, παρέχεται διαφορετική 
ποιότητα μίγματος, με διαφορετικά αποτελέσματα.

Μερικά προϊόντα αεροζόλ παράγουν ιζήματα 
μέσα στην κεφαλή ψεκασμού, αλλοιώνοντας 
τη χρήση του προϊόντος.

Φραγμένη κεφαλή ψεκασμού οδηγεί σε 
μειωμένη κάλυψη της επιφάνειας με 
βιοκτόνο υλικό.

Ανομοιογενές μείγμα οδηγεί σε σπατάλη του 
προϊόντος, μειώνοντας τον αριθμό των 
ψεκασμών και αυξάνοντας το κόστος χρήσης.

Λόγω της αστάθειας των ενεργών 
βιοκτόνων συστατικών, ή για 
αποφυγή της αλλοίωσης αυτών με 
την πάροδο του χρόνου, τα προϊόντα 
αεροζόλ διπλού θαλάμου ψεκάζουν 
αναμειγνύοντας τα δυο συστατικά 
εντός της κεφαλής ψεκασμού. 

Είναι συνήθης ο ψεκασμός 
επιφανειών υπό γωνία, ο οποίος 
όμως οδηγεί σε ανισομερή μίξη των 
δυο βιοκτόνων συστατικών, 
καταλήγοντας σε ελλιπή 
συγκέντρωση αυτών επάνω στην 
προς καθαρισμό επιφάνεια.

Σε εργαστηριακό περιβάλλον η 
βιοκτόνος δράση των προϊόντων 
αεροζόλ διπλού θαλάμου μπορεί να 
μην πραγματοποιείται από ψεκασμό 
με αεροζόλ διπλού θαλάμου, με 
αποτέλεσμα τα εργαστηριακά 
δεδομένα να μην αντανακλούν τις 
πραγματικές συνθήκες. 

Εκτός του γεγονότος ότι επηρεάζει 
την δραστικότητα των βιοκτόνων 
υλικών, η ακανόνιστη μίξη των 
βιοκτόνων συστατικών οδηγεί σε 
υπερκατανάλωση των παραπάνω 
προϊόντων, αυξάνοντας το κόστος 
χρήσης τους.

Σε ορισμένα προϊόντα αεροζόλ 
διπλού θαλάμου, το τελικό μείγμα 
που δημιουργείται, βασίζεται σε 
πρώτες ύλες υπό τη μορφή γέλης ή 
το ίδιο το μείγμα δημιουργεί ίζημα. 
Αυτά τα κατάλοιπα, με την πάροδο 
του χρόνου, φράζουν το στόμιο 
ψεκασμού και αλλοιώνουν τα χαρα- 
κτηριστικά χρήσης του αεροζόλ. 
Φραγμένα στόμια ψεκασμού μπορεί 
να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη 
ανισοκατανομή του βιοκτόνου 
μείγματος, σε έκταση και ποιότητα, 
οδηγώντας σε χαμηλές συγκεντρώ- 
σεις βιοκτόνου υλικού, επιτρέποντας 
στους μικροοργανισμούς να 
αποκτήσουν υψηλή αντοχή7.
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Η μοριακή σύνθεση στα στεγνά πανάκια, 
μπορεί να αλλοιώσει τη δράση των 
απολυμαντικών, δεσμεύοντας και 
αδρανοποιώντας συστατικά τους¹¹.

Πως τα στεγνά πανάκια επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των 
απολυμαντικών προϊόντων.

Τα στεγνά πανάκια μπορεί να επηρεάσουν τη δράση
των κοινών νοσοκομειακών απολυμαντικών¹¹.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

 

Έχει αποδειχθεί ότι τα
προ-εμποτισμένα
υγρά πανάκια

αυξάνουν 
τη συμμόρφωση χρήσης 
του προσωπικού13
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Το υλικό από το 
στεγνό πανάκι 
δεσμεύει συστατικά
του βιοκτόνου

Αδρανοποιημένο βιοκτόνο αποδεσμεύεται  
από το στεγνό πανάκι

Υγρό πανάκι 
εμποτισμένο με 
ενεργό βιοκτόνο

Ενεργό βιοκτόνο αποδεσμεύεται  από το υγρό πανάκι.

Αναποτελεσματικό ενάντια σε μικροοργανισμούς.

Αποτελεσματικό ενάντια σε μικροοργανισμούς.

Επειδή τα στεγνά πανάκια 
κατασκευάζονται από συνθετικά ή 
φυσικά υλικά, δεσμεύουν συστατικά 
του βιοκτόνου υλικού, μεταβάλ- 
λοντας τη συγκέντρωση των ενεργών 
βιοκτόνων συστατικών που 
αποδεσμεύονται¹¹.
Αυτό σημαίνει πως το υγρό που 
εξέρχεται από ένα στεγνό πανάκι 
μπορεί να περιέχει διαφορετική 
συγκέντρωση βιοκτόνου υλικού σε 
σχέση με αυτήν που απορρόφησε. Για 
παράδειγμα, η χρήση βιοκτόνων 
υλικών που περιέχουν ενώσεις 
τεταρτογενούς αμμωνίου (QAC), σε 
συνδυασμό με πανάκια 

κατασκευασμένα από ακατάλληλο 
υλικό, οδηγεί σε απώλεια της 
αντιμικροβιακής δράσης τους¹².
 
Οι δοκιμές αποτελεσματικότητας των 
απολυμαντικών αεροζόλ και των 
διαλυμάτων έχουν γίνει σε μορφή 
διαλύματος.

Οι δοκιμές αποτελεσματικότητας σε 
υγρά πανάκια αφορούν στο διάλυμα 
που αποδεσμεύεται από το υγρό 
πανάκι, καθώς και στο ίδιο το υγρό 
πανάκι, διασφαλίζοντας πάντα πως το 
τελικό προϊόν συμμορφώνεται 
πλήρως  με τα αποτελέσματα των 
δοκιμών αποτελεσματικότητας.
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Επιζήσαντες 
μικροοργανισμοί

Οργανικό φορτίο Οργανικό φορτίο Επιζήσαντες 
μικροοργανισμοί

Zημιά

Σωστή 
αναλογία 
διαλύματος

Σωστή 
αναλογία 
διαλύματος

Όταν ένα χρησιμοποιημένο πανάκι 
μπει ξανά μέσα στον κάδο, οργανικό 
φορτίο εισέρχεται στον κάδο, 
επιταχύνοντας την αποδυνάμωση του 
ενεργού βιοκτόνου.

Η ασυμβατότητα υλικών σε πανάκια και 
σε χλωριούχα προϊόντα έχει πλήρως 
τεκμηριωθεί¹4.  Μπορεί η 
αποτελεσματικότητα των διαλυμάτων 
χλωρίνης να ελέγχεται εργαστηριακά, 
παρόλα αυτά αυτός ο έλεγχος αφορά 
αποκλειστικά στο διάλυμα και όχι στο 
διάλυμα σε συνδυασμό με το πανάκι.

Τα σποροκτόνα πανάκια Clinell 
Sporicidal Wipes περιέχουν 
καθαριστική ουσία, για να καθαρίζουν 
καθώς απολυμαίνουν, διατηρώντας τις 
δραστικές ιδιότητές τους και σε 
βρόμικες συνθήκες ².

Τα υπερ-αραιωμένα διαλύματα έχουν 
μειωμένη δραστικότητα και είναι 
αναποτελεσματικά.

Τα υπο-αραιωμένα διαλύματα είναι 
τοξικά και μπορεί να δημιουργήσουν 
ζημίες σε υλικά και στον εξοπλισμό.

Το οργανικό φορτίο καθιστά τα 
προϊόντα χλωρίνης αναποτελεσματικά.

Το οργανικό φορτίο προσκολλάται στη 
χλωρίνη, μειώνοντας την 
αποτελεσματικότητά της.

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ

Σε περίπτωση που ένα χρησιμοποιημένο πανάκι μπει μέσα σε
ένα κάδο με χλωρίνη, διακινδυνεύεται η εισαγωγή οργανικού 
φορτίου. Έτσι, επιταχύνεται η αποδυνάμωση του ενεργού 
βιοκτόνου.

Επαναχρησιμοποίηση



Βελτιωμένος καθαρισμός και
απολύμανση των δωματίων
και των επιφανειών τους, μειώνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης νοσοκομειακών 
λοιμώξεων¹5.
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ TA ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ
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ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΟΥΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥ 
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  
  

1. 2. 3.

Μακροχρόνια εισπνοή χλωρίνης μπορεί να αυξήσει τον

κίνδυνο πνευμονικής ίνωσης19

Αποτελεσματικοί σποροκτόνοι παράγοντες  
Η απολύμανση δωματίων και χώρων, που φιλοξενούν ασθενείς μολυσμένους με Clostridiumdi¢cile, 
με σποροκτόνους παράγοντες είναι δεδομένη. Βασικά μέτρα για την αποτροπή μετάδοσης του C.di¢cile 
περιλαμβάνουν το σωστό καθαρισμό και την απολύμανση των νοσοκομειακών επιφανειών στα δωμάτια, 
σε καθημερινή βάση καθώς και στην έξοδο του ασθενούς. Για την αποτελεσματική απολύμανση του
C.di¢cile, η χρήση ενός σποροκτόνου προϊόντος, σύμφωνα με τις σωστές πρακτικές, είναι απαραίτητη ¹7.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Το πλήθος των χημικών παραγόντων 
που έχουν σποροκτόνα δράση, 
περιορίζεται στους παράγοντες 
αλκυλίωσης και στους παράγοντες 
οξείδωσης –  όπως το υπεροξικό οξύ, το 
υπεροξείδιο του υδρογόνου και η 
χλωρίνη – με την τελευταία ομάδα να 
παρουσιάζει γρηγορότερη σποροκτόνα 
δράση³. Οι ενώσεις Τεταρτοταγούς 
Αμμωνίου (QACs) χαρακτηρίζονται ως 
σποροστατικές³ που σημαίνει ότι 
αποτρέπουν μόνο την εκκόλαψη ή/και 
την έκφυση των σπόρων.

ΟΙ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΝΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ
Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας 
χλωριούχων διαλυμάτων, μπορεί εύκολα 
να συμβούν λάθη στα διαδικασία  
διάλυσης. Η χρήση περισσότερης 
ποσότητας νερού, κατά τη διαδικασία 
διάλυσης, μπορεί να οδηγήσει σε ένα 
απολυμαντικό προϊόν το οποίο να είναι 
αδύναμο και αναποτελεσματικό για την 
απομάκρυνση του μικροβιακού φορτίου. 
Αντιθέτως, η χρήση λιγότερης 
ποσότητας νερού, κατά τη διαδικασία 
διάλυσης, μπορεί να οδηγήσει σε ένα 
απολυμαντικό προϊόν το οποίο να είναι 
πολύ ισχυρό, τοξικό, επικίνδυνο για τις 
προς καθαρισμό επιφάνειες αλλά και για 
τον ίδιο το χρήστη.

 
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Όλες οι διαδικασίες απολύμανσης, 
πρέπει να περιλαμβάνουν μια εκτίμηση 
κινδύνου σε σχέση με πιθανούς 
τοξικολογικούς κινδύνους.
Τα διαλύματα χλωρίνης, που 
προκύπτουν από ταμπλέτες ή σκόνες, 
είναι επικίνδυνες για τον 
παρασκευαστή/χρήστη αλλά και τους 
ασθενείς: εκπέμποντας τοξικές 
αναθυμιάσεις και άλλα επικίνδυνα 
παράγωγα. Η χλωρίνη έχει 
παρατηρηθεί ότι προκαλεί 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μείωση 
της αναπνοής, ερεθισμό των ματιών, 
ερεθισμό της ρινικής οδού, βήχα και 
ερεθισμό του δέρματος¹9.

Τοξικές αναθυμιάσεις από χλωριούχα 
διαλύματα.

Καταστροφή των πνευμόνων. Ερεθισμός ματιών, ρινική και φαρυγγική
ζημιά, πρόκληση βήχα και συντομότερης 
αναπνοής.



Πανάκια που παράγουν υπεροξικό οξύ, 
ενεργοποιώντας τα με νερό, για απολύμανση 
επιφανειών και καθαρισμό μη επεμβατικών 
Ιατροτεχνολογικών συσκευών.

ΠΑΝΑΚΙΑ CLINELL SPORICIDAL WIPES 

ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ 
CLINELL SPORICIDAL WIPES

 
72%20

Kαταστρέφει τουλάχιστον το 

99.9999%   
των σπόρων εντός 2
λεπτών,σε βρόμικες
συνθήκες 2

ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ

0473 Class IIa Medical Device

ΠΡΟΪΟΝ      ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ         ΚΩΔΙΚΟΣ 

  

  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Ακινετοβακτήριο baumannii
Εσερίχια κόλι
Ψευδομονάδα η αεριογόνος

Χρυσίζον σταφυλόκοκκος

Εντερόκοκκος hirae

Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας (ESBL)
Εντερόκοκκος κοπράνων
Εντερόκοκκος faecium (VRE)

ΣΠΟΡΟΙ
Κλωστηρίδιο difficile

Βάκιλος ο λεπτοφυής

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΑ
Μυκοβακτήριο terrae

ΜΥΚΗΤΕΣ
Ωίδιο το λευκάζον

Ασπέργιλλος ο μέλας

ΙΟΙ
Αδενοϊός
Πολιοϊός
Παρβοϊός του σκύλου

Μειώνουν αποδεδειγμένα 
τις σχετιζόμενες με το 

Clostridium difficile
ασθένειες κατά 

Tα σποροκτόνα πανάκια Clinell Sporicidal 
Wipes είναι υψηλού βαθμού απολυμαντικά, 
και χρησιμοποιούνται ειδικά για την 
καταστροφή των σπόρων του Clostridium 
di¢cile. Καθαρίζουν και απολυμαίνουν, 
προσφέροντας μια ασφαλή, και ευθέως 
ανταγωνιστική, εναλλακτική λύση στα 
προϊόντα χλωρίνης¹,4.
Διαθέτοντας κατοχυρωμένη τεχνολογία, έχουν 
σχεδιαστεί για όλες τις επιφάνειες που 
αφορούν σε μη επεμβατικές 
Ιατροτεχνολογικές συσκευές. Όταν είναι 
στεγνά παραμένουν ανενεργά, ενώ με την 
επαφή τους με το νερό παράγουν υψηλά 
επίπεδα υπεροξικού οξέος που 
αποδεδειγμένα καταστρέφουν τους 
περισσότερους γνωστούς μικροοργανισμούς.

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ισχυρή σύνθεση απολύμανσης, συνδυάζει 
υπεροξικό οξύ με βελτιστοποιημένο pH και 
υπεροξείδιο του υδρογόνου, που παράγεται 
από υπερανθρακικό νάτριο και 
τετραακετυλοαιθυλενοδιαμίνη.

Υψηλής ισχύς οξείδωση καταστρέφει όλους 
τους μικροοργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
εγκαψιδιωμένων ιών (non-enveloped viruses) 
και των βακτηριακών ενδοσπόρων.

Καταστροφή σπόρων μεγαλύτερη των 6 log 
(>99.9999%), εντός 2 λεπτών, σε βρόμικες 
συνθήκες 2. Συμμορφούμενο με τα EN1276, 
EN13704, EN14348, EN14476, EN14561, 
EN14562, EN14563 και EN16615.

Στεγνό πριν την ενεργοποίηση. Κάθε πανάκι
είναι κατασκευασμένο από 2 μη-υφασμένα
πανάκια, συνδυασμένα με ένα μοναδικό 
μείγμα ειδικής πούδρας στο ενδιάμεσο 
στρώμα.
 

Clinell Sporicidal Wipes   Πακέτο 25τμχ.                    CS25

Clinell Sporicidal Wall Mounted Dispenser 
(Επιτοίχιο Dispenser)                      Συνδυάζεται με CS25 CS25D

Το νερό ενεργοποιεί την ειδική πούδρα, 
παράγοντας υψηλά επίπεδα υπεροξειδίου
του υδρογόνου και υπεροξικού οξέος.

Αυτή η μοναδική μέθοδος εφαρμογής, 
διασφαλίζει σταθερή και επαναλαβανόμενη
απολεσματικότητα, χωρίς τυχόν σφάλματα 
που σχετίζονται με τη διαδικασία αραίωσης 
των διαλυμάτων.

TEST 
EN13727 
EN13727
EN1276 
EN14561 
EN13727 
EN14561 
EN13727 
EN14561 
EN13727 
EN13727
EN13727

ASTM 
E2362-09 
EN13704 
EN16615
Bab et al2

EN14563 
EN14348

EN14562 
EN13727 
EN14562

EN14476
EN14476



Πρωτοπόρες Υπηρεσίες Φροντίδας και Εκπαίδευσης Clinell
Συμπεριλαμβάνει καινοτόμα κιτ εκπαίδευσης, εξειδικευμένους νοσοκομειακούς εκπαιδευτές, 
εκπαιδευτικό υλικό, αφίσες και εγκατάσταση dispenser.

Επικοινωνήστε μαζί μας: 2108049747  ή  info@biokon.gr
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