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Elpusztítja a 
baktériumok 
99,999%-át 

Már 30 mp. alatt 
hatásos  

 
A CLINELL  KÉZFERTŐTLENÍTŐ TÖRLŐKENDŐ ELŐNYEI: 

▪ Nagyon hatékony antibakteriális kézfertőtlenítő törlőkendő. 
▪ Egy lépésben tisztítja és fertőtleníti a kezeket - az alkoholos géles 

bedörzsöléssel szemben, amely csak „fizikailag tiszta kezeknél” alkalmazható.  
 A Clinell használható „piszkos kezekre” (pl. földdel szennyezett kézre) is.  
▪ Már 30 mp alatt hatékony és hatása akár 24 óráig is tart, megöli a 

baktériumok 99,999%-át. 
▪ A praktikus kiszerelés miatt bárhová magával viheti: tartson néhány kendőt 

az irodában, az autóban, vigye magával utazásai alkalmával és használja 
gyakran otthon is. 

▪ Ideális a gyermekek kezének tisztításához és fertőtlenítéséhez. 
▪ Ajánlatos étkezések előtt használni a kendőt. 
▪ A kendő hidratáló anyagot, aloe verát tartalmaz, így többszöri alkalmazást 

követően sem szárítja a kezet. 
▪ Bőrgyógyászatilag tesztelve. 

 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
A kendővel alaposan törölje át a kezeit, majd jól dörzsölje össze őket, míg meg nem 
száradnak. Dobja ki a kendőt. Nincs szükség folyóvízre és szappanra. Vigyázzon, 
hogy a kendővel ne érjen a szeméhez, mert irritációt okozhat. Kizárólag külső 
használatra.  

Termék megnevezése  Rendelési kód  Kiszerelési egység  

Clinell Antibakteriális Kézfertőtlenítő CAHW100  100 db-os csomagban 
Törlőkendő 
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A KÉZFERTŐTLENÍTŐ TÖRLŐKENDŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEI: 
Étkezés előtt és után 

Főzési előkészületek előtt és után 
Nyers élelmiszer érintése után 
Az illemhely használata után 

A szemét kivitele vagy egyéb piszkos felület érintése után 
Házi kedvencek (pl. kutya, macska) érintése után 

Kórházak vagy egészségügyi intézmények látogatása után 

 
ANTIMIKROBIÁLIS HATÁS 
Olyan hatékony szabadalmazott biocid formula, amely 11 összetevőt tartalmaz és két 
kationos felületaktív anyagon alapszik; szinergikus keveréke kvaternális  ammonium 
elegyeknek és polimerikus biguanidnek, egyenként teljesen eltérő 
hatásmechanizmussal. Ez biztosítja a legszélesebb spektrumú aktivitást, miközben 
megakadályozza a  rezisztencia kialakulását. 

• Az európai EN1276, EN1500 és a prEN12054 standardnak megfelelően a 
kórokozók legalább 99,999 %-át elpusztítja. 

 
A bemutatott aktív összetevők antimikrobiológiai spektruma az alábbiakkal szemben 
hatásos:
Gram-pozitív baktériumok 
Staphylococcus aureus 
MRSA 
Sterptococcus 
Enterococcus, ideértve a Vancomycin-
rezisztens Enterococcust is (VRE) 
Pneumococcus 
Listeria monocytogen 
 
Gram-negatív baktériumok 
Pseudomonas species 
Proteus 
Escherichia coli 
Campylobacter species 
Salmonella species 
Acinetobacter 
 
Mykobaktériomok 
Mykobaktérium TB hominis&bovis 
Mycobacterium smegmatis 
 
 
 

Gombák 
Trichophyton species 
Epidermopyton 
Candida 
Monilia 
Aspergillus 
Penicillium 
 
Enveloped vírusok 
HIV 
Herpes simplex 1 és 2 
Influenza (H1N1 is!) 
Madárinfluenza (H5N1) 
Hepadnavírusok, beleértve a Hepatitis B-t, 
Hepatitis C-t 
 
Non-enveloped vírusok 
Norovírus 
Rotavírus 
 

 
 

Forgalmazza: 
Dispomedic Kft. 1105 Budapest, Gitár u. 15. 

Tel/fax: 262-4227, 06-20-9414-688, 06-20-9414-785 
E-mail: info@dispomedic.hu 

http://www.ebay.co.uk/itm/Clinell-Anti-Bacterial-Hand-Wipes-Sanitising-Disinfectant-Works-in-10secs-/262078677389
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