Toalhete desinfectante
à base de álcool

Toalhete desinfectante à base de álcool, sem aldeídos, para a desinfecção das
mãos e de superfícies em viagem.

Uma empresa do
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Sterillium® Tissues
Propriedades do produto
 utilizáveis em qualquer local
 suaves para a pele por conterem substâncias
reconstituintes da pele e componentes
dermoprotectores

Composição

Instruções de utilização
Para a desinfecção higiénica das mãos e anti-sepsia da
pele, utilizar, pelo menos, 1 toalhete com um tempo de
exposição de 30 segundos.
Para a desinfecção da pele e de objectos é necessário
cobrir e humedecer completamente o local/objecto a
desinfectar com o toalhete.

Actividade microbiológica

Desinfecção higiénica das mãos
EN 1500 + DGHM
Desinfecção
Desinfecção das mãos e da pele por fricção
com o toalhete. Para limpeza de superfícies
e objectos pequenos.
Actividade bactericida

Os toalhetes Sterillium® Tissue são:

MRSA

1 toalhete com um peso total de cerca de 4,2 g contém:
Substâncias activas: 2-propanol 1341,00 mg, 1-propanol
894,00 mg, etilsulfato de mecetrónio 5,96 mg.
Outros ingredientes: 1-tetradecanol, glicerol 85,0 %,
fragrâncias, água purificada, papel.






30 s.

30 s.
15 s.

Actividade fungicida
bactericidas (incluindo Listeria e Salmonellae)
fungicidas (Candida albicans)
tuberculicida (Mycobacterium terrae)
virucidas contra vírus encapsulados (incluindo VHB,
VIH e VHC)

Além disso, os toalhetes Sterillium® Tissue são activos
contra os vírus herpes e rotavírus.

Áreas de aplicação
®

Os toalhetes Sterillium Tissue têm uma aplicação
universal e podem ser utilizados em qualquer local.
Oferecem protecção quando existe contacto com
superfícies e proporcionam segurança no local de
trabalho, em viagem e noutras situações em que a
higiene é importante. Os toalhetes são utilizados para a
desinfecção higiénica das mãos, anti-sepsia da pele e
para a desinfecção de pequenas superfícies resistentes
ao álcool, tanto em contexto profissional como no
domínio privado.
Por exemplo:
 para a desinfecção das mãos, antes e após o
tratamento de doentes, idosos e bebés
 nas clínicas de diálise
 para a desinfecção de assentos de sanitas,
auscultadores do telefone, brinquedos e afins
 para profissionais de saúde em consultas ao
domiciliarias
 para profissionais de saúde no serviço de urgência
 em centros de estética e para os cuidados dos pés
 em enfermarias, sanatórios, jardins-de-infância,
instituições de acolhimento de animais, etc.
 na indústria (farmacêutica e cosmética, indústria
alimentar)
 para a desinfecção das mãos após o tratamento de
animais
 em viagem

15 s.

C.albicans
Actividade tuberculicida

15 s.

M. terrae
Vírus encapsulados
virucida
contra
vírus
encapsulados
(incluindo VHB, VIH e VHC)
Vaccinia vírus + BVDV
Vírus herpes simplex (tipo 1+2)
Vírus não encapsulados
Adenovírus
Rotavírus

30 s.
15 s.
1 min
30 s.

Certificação - listagem
 Número de autorização do BfArM (Instituto Federal
para Medicamentos e Dispositivos Médicos),
603.00.00, VAH (Associação Alemã de Higiene
Aplicada).

Dados físico-químicos
pH
Densidade (20 °C)
Ponto de inflamação
(DIN 51755)

neutro
aprox. 0,85 g/cm3
23,5 °C

Estabilidade (opcional)
Embalagem fechada:

36 meses

Apresentação
10 toalhetes por caixa
Nota: As recomendações relativas aos nossos produtos são baseadas em
testes científicos e prestadas de boa fé. É possível obter informações mais
pormenorizadas, por exemplo relativas à compatibilidade com os materiais,
apenas em casos isolados e a nível individual. As nossas recomendações não
são obrigatórias e não constituem uma garantia. Não excluem quaisquer testes
que uma empresa possa realizar por si própria relativamente à finalidade e ao
procedimento pretendido. Não podemos aceitar qualquer responsabilidade a
este respeito. Isto está de acordo com as nossas condições gerais de venda e
fornecimento.
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