
CLINELL SPORICIDAL 
NEDVESSÉG HATÁSÁRA PERECETSAVAT KÉPZŐ FERTŐTLENÍTŐKENDŐ 

Elpusztítja az összes mikroorganizmust! 
A  Clostridium difficile-t is ! 

 

 
 
 

A Clinell Sporicidal a világ első perecetsavat képző fertőtlenítő-törlőkendője.  
 
Olyan szabadalmaztatott technológiával készül, amely révén a Clinell Sporicidal 
kendők minden felületre, valamint vér/testnedv letörlésére is alkalmasak.  
Száraz állapotban inaktív, de víz hozzáadást követően azonnal perecetsav 
képződik, amely igazoltan megöli az eddig ismert összes mikroorganizmust, 
elpusztítja a baktériumokat, mykobaktériumokat, spórákat, vírusokat, gombákat és 
élesztőgombákat. 
 
Felhasználási terület 
A környezet fertőtlenítésére, különösen ha Clostridium difficile fertőzés veszélye 
állhat fenn. 
 

• Felületek fertőtlenítése - betegőrzőkben, izoláló helyiségekben, műtőkben, 
konyhákban, laboratóriumokban, hullakamrákban, asztalok felületére, 
munkafelületekre, textilszállító kocsik, csapok, padló, fogók, matracok, ágyak, 
WC-k, szekrények, zsilipelők, áztató helyiségek, műtőasztalok tisztításához. 

• Kifolyó, fröccsenő testfolyadékok törlésére, beleértve a vért is. 
 
Antimikrobiális aktivitás 
A pH optimalizált  Na-perkarbonátból és a tetra acetyl ethylen diamin-ből képződő 
perecetsav hatásos védelmet biztosít.  
 
A nagy hatékonysággal bíró oxidatív anyag valamennyi mikroorganizmust, még a 
nem burkos vírusokat és a bakteriális endospórákat is elpusztítja. 
Konform a következőkkel: az EN1276, EN1650, EN13704, EN13727 és 
EN14476:2005 
 
 
 



Az aktív összetevők  antimikrobiális spektruma a 

következőkkel szemben biztosít védelmet: 

 

Gram-pozitív baktériumok 

Staphylococcus aureus 

MRSA 

Streptococcus 

Enterococcus ideértve a Vancomycin-rezisztens 

Enterococcust (VRE) 

Pneumococcus 

Bacilus fajták, beleértve a B subtilis Clostridiat, a C. 

difficilet, C botulinumot, C tetanit 

 

Gram-negatív baktériumok 

Pseudomonas fajták 

Proteus 

Escherichia coli 

Acinezobacter 

 

Mycobacteriumok 

Mycobacterium TB hominis és bovis 

Mycobacterium smegmatis 

Gombák 

Trichophyton fajták 

Epidermophyton 

Candida 

Monilia 

Aspergillus 

Penicillium 

Neurospora 

Saccharomyces 

Torula 

 

Burkos vírusok 

HIV 

Herpes simplex 1 és 2 

Influenza 

Hepadnavírusok, beleértve a Hepatitis A-t és Hepatitis 

C-t 

 

Nem burkos vírusok 

Norovírus 

Polio vírus 

 

 

A CLINELL Sporicidal klinikai előnyei 

 

• Elpusztítja az összes patogén 

mikroorganizmust, beleértve a Clostridum 

difficile spóráit is. 

• Környezetbarát, melléktermék képződése 

nélkül bomlik le. Nem marad vissza sem 

mérgező, sem pedig karcinogén anyag. 

• Nincs toxikus gőz; a beteg közvetlen 

közelében használható. 

• Igen szennyezet környezetben is hat , nem 

úgy mint a klorin és glutaraldehyd alapú 

anyagok. 

• Csak ha szükséges, akkor juttat perecetsavat 

a felhasználási felületre. 

• Stabil formában kapható, így nem szárad ki. 

• Non-szelektív hatás. Nem idéz elő 

rezisztenciát. 

• Nem tartalmaz alkoholt vagy organikus 

oldószert. 

 

Használati utasítás: 

 

Kemény felületekre: 

1.) Viseljen kesztyűt. 

2.) Vegye ki a törlőkendőt a csomagból. 

3.) Az aktiváláshoz nedvesítse meg a kendőt a csap 

alatt. Ne áztassa. 

4.) A felesleges vizet nyomja ki a kendőből. 

5.) Törölje le a kendővel a fertőtleníteni kívánt 

felületet. 

6.) Dobja el a kendőt a hulladékgyűjtő zsákba. 

 

Vér és testfolyadék letörlése: 

1.) Viseljen kesztyűt. 

2.) Vegye ki a kendőt a csomagolásból. 

3.) A száraz kendővel rögtön kezdje el törölni a 

folyadékot, hogy aktiválódjon. 

4.) Fertőtlenítse a területet a kendővel. 

5.) A fertőtlenített felületet törölje át egy másik 

kendővel. 

6.) Dobja el a kendőt a hulladékgyűjtő zsákba. 

 

 

EMMI engedély száma: 19026-3-2018/KJFFO 
  

Behatási idő: 5 perc. 
 

Antimikrobiális spektrum:  
Baktericid (MRSA, VRE), fungicid, szelektív virucid, Clostridium difficile inaktiváló hatású. 

 

 

Kiszerelések 
Clinell sporicidal fertőtlenítőkendő  Rend.kód: CS25           25 db/csomag 
300x210 mm 
 
 

Forgalmazza:   Dispomedic Kft., 1105 Budapest, Gitár u.15. 
              Tel/fax: (1) 262-4227, 06/20-9414-688, 06/20-9414-785 
              Email: info@dispomedic.hu 


