
  

  

CCLLIINNEELLLL  FFEERRTTŐŐTTLLEENNÍÍTTŐŐ  SSPPRRAAYY  

((550000  mmll))  
  

Elpusztítja a baktériumok 99,999%-át 

 

 

Felhasználási területek 
▪ Felületek – asztalok, csapok, kilincsek, matracok, billentyűzetek, székek, párkányok. 

Konyhai felületek, fürdőszoba, WC-ülőke, lehúzó, mosdó, fürdőkád, zuhanyfüggöny. 
▪ Eszközök – sztetoszkópok, vérnyomásmérő mandzsetták, pulzoximéter szondák stb. 

 

  

  

  

  



CCLLIINNEELLLL  FFEERRTTŐŐTTLLEENNÍÍTTŐŐ  SSPPRRAAYY  
 
A CLINELL fertőtlenítő spray  klinikai előnyei: 

• Hatékony antimikrobiális formula felületek fertőtlenítésére. 

• Nem marad utána illatanyag vagy lerakódás. 

• Az élelmiszer előkészítő helyiségekben is biztonsággal felhasználhatók. 

• Bőrbarát - dermatológiailag tesztelve. 

• Nem tartalmaz alkoholt, így nem idéz elő tartós károsodást a felületeken és eszközökön. 

• Nem gyúlékony; nem tartalmaz hajtógázt.  

• A különböző mechanizmussal rendelkező biocidek keveréke megelőzi az antibiotikumok okozta 
keresztrezisztencia kialakulását. 

• Igazoltan hatásos a madárinfluenza vírusával (H5N1) és az MRSA-val szemben. 

• Alkalmazható sztetoszkópok, vérnyomásmérő mandzsetták és pulzoximéteres szondák 
fertőtlenítéséhez. Ezt a három eszközt ritkán tisztítják, jóllehet okozhatnak fertőzést. 

 

 
Antimikrobiális hatékonyság: 
Kilenc összetevőt tartalmazó hatékony antimikrobiális formula, amely két kationos felületaktív anyagon alapszik; 
kvaternális ammonium elegyek és polimerikus biguanid szinergikus keveréke, egyenként teljesen eltérő 
hatásmechanizmussal.  Ez biztosítja a legszélesebb aktivitást, miközben megakadályozza a rezisztencia kialakulását. 
 
Az elsődleges hatóanyagokat megerősítő másodlagos, lassan ható biocidek olyan specifikus tulajdonságokat hoznak 
létre, amelyek fokozott aktivitást jelentenek a gombákkal és a mycobacteriumokkal szemben. Ezen kívül fokozott 
aktivitást fejtenek ki a visszamaradó anyagban.  
 

• Az európai EN1276 és a prEN12054 standardnak megfelelően a baktériumok legalább 99,999 %-át 
elpusztítja. 

• Behatási idő: 5 perc a baktericid, szelektív virucid hatás eléréséhez. Fungicid hatás eléréséhez: 15 perc. 
 

A bemutatott aktív összetevők antimikrobiális spektruma az alábbiakkal szemben hatásos: 
 

Gram-pozitív baktériumok 

Staphylococcus aureus 

MRSA 

Streptococcus 

Enterococcus, ideértve a  

Vancomycin-rezisztens Enterococcust is (VRE) 

Pneumococcus 

Listeria monocytogenes 

 

Gram-negatív baktériumok 

Pseudomonas  

Proteus 

Escherichia coli 

Campylobacter species 

Salmonella species 

Acinetobacter 

 

Mykobaktériomok 

Mycobacterium TB hominis&bovis 

Mycobacterium smegmatis 

 

 

Gombák 

Trichophyton  

Epidermophyton 

Candida 

Monilia 

Aspergillus 

Penicillium 

 

Burkos vírusok 

HIV 

Herpes simplex 1 és 2 

Influenza (H1N1 is !) 

Madárinfluenza (H5N1) 

Hepadnavírusok, beleértve a Hepatitis B-t, Hepatitis C-t 

 

Nem burkos vírusok 

Rotavírus 

Norovírus

 

Kiszerelés: 
• Clinell fertőtlenítő spray    500 ml  Rendelési kód: CDS500 
 

EMMI engedélyének száma: 19018-3-2018/KJFFO 

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


