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CLINELL SPORICIDAL 
TÖRLŐKENDŐK

A KLINIKAILAG LEGJOBBAN BEVIZSGÁLT 

Hatékony a száraz biofilm ellen
A Clinell Sporicidal törlőkendők  hatékonyan eltávolítják 
a száraz biofilm kórokozóit, valamint megakadályozzák 
az átvitelüket és  
a regenerációjukat.

Biztonságos és könnyen használható
A száraz kendőben lévő poralakú anyagot vízzel lehet 
aktiválni, így nem fordul elő hígítási hiba. Aktiváláskor 
nem keletkeznek mérgező gőzök, így biztonságosan 
használhatók betegek mellett.

Klinikailag legjobban bevizsgált törlőkendő 
A Clinell Sporicidal törlőkendők nem szelektív hatással 
pusztítják el a legtöbb ismert patogén  
mikroorganizmust. Bizonyítottan 6 log spóraszám  
csökkentéssel, szennyezett körülmények között is 
2 perc alatt, bizonyítottan felülmúlja a többi vezető  
sporocid törlőkendőt.

Gyors és hatékony erősen szennyezett 
körülmények között is
Hatékonyabb, mint a klórral történő kétlépcsős 
tisztítás és fertőtlenítés. Lehetővé teszi mind a tisztítást, 
mind a fertőtlenítést és hatékony marad erősen szennyezett 
körülmények között is, ellentétben a klór alapú termékekkel.

Kompatibilis a legtöbb felülettel
A közel semleges pH-jú Clinell Sporicidal törlőkendők 
korrózió mentesen használhatók a legtöbb nem-invazív 
orvostechnikai eszközön és berendezésen.

Szabadalmaztatott formula
A Clinell Sporicidal törlőkendők  
CE tanúsítvánnyal rendelkező, IIa osztályba tartozó 
orvostechnikai eszközök, amelyek egyedi porkombinációt 
tartalmaznak, hogy igény szerint perecetsavat 
képezzenek víz hozzáadásával.

2 perc alatt  
pusztítja el  

a spórák legalább 

99,9999%-át



MIÉRT VÁLASSZA A CLINELL 

A klór tartós belélegzése megnövelheti 

 

Indokolt a C.difficile baktériummal fertőződött betegeket ellátó helyiségek környezetének sporocid termékekkel való foko-
zott tisztítása. A C.difficile baktérium átvitel megelőzésének kulcsfontosságú intézkedései közé tartozik a kórházi helyiségek 
felületeinek napi és a beteg elbocsátásakor történő megfelelő tisztítása és fertőtlenítése. A C.difficile-vel fertőzött területek 
hatékony fertőtlenítéséhez elengedhetetlen a sporocid termék használata és a megfelelő gyakorlat.

SPOROCID HATÁS ÉS ANTI-BIOFILM

A kvaternális ammónium vegyületeket 
sporisztatikusnak nevezik, ami azt jelenti, 
hogy csak a spórák csírázását és/vagy 
szaporodását gátolják.  A Clinell Sporicidal  
törlőkendők oxidálószert, perecetsavat 
hoznak létre, amely egy jól ismert sporocid 
szer. A Clinell Sporicidal törlőkendők a 
száraz biofilmek ellen is hatékonynak 
bizonyulnak.

A biofilm képződés védelmet és tápanyag-
ot biztosít a mikroorganizmusok számára, 
lehetővé téve számukra az ellenséges 
környezetben való túlélést.

A klórgőz tüdőkárosodást, szem irritációt, 
orr- és torokkárosodást, köhögést és 
légszomjat okoz.

A Clinell Sporicidal törlőkendők 
hatékonyabban csökkentik a 
többszörösen gyógyszerrezisztens  
organizmusok jelenlétét, mint a kétlépcsős 
tisztítás és fertőtlenítés klórral.

TOXIKOLÓGIAI VESZÉLYEK

A tablettákból és porokból készült klór-
oldatok veszélyesek a felhasználóra és a 
betegekre egyaránt: mérgező gázokat és 
melléktermékeket bocsátanak ki.  
Kimutatták, hogy a klór légúti-, orr-, bőr- és 
szempanaszokat okoz.

A KLÓR HATÁSTALAN

Az egylépéses fertőtlenítő kendők
hatékonyabbak, mint a kétlépcsős tisztítás 
és fertőtlenítés klórral.
Klóroldat készítésekor a koncentráció 
esetleg nem megfelelő, ami gyenge és 
hatástalan fertőtlenítőszert eredményez- 
het, valamint mérgező a személyzetre, 
a betegekre és az anyagokra.



 
a C.difficile

 

Clinell Sporicidal törlőkendők
A szabadalmaztatott technológiát tartalmazó törlőkendőket  
nem-invazív orvosi eszközök minden felületén történő használatra 
tervezték. Vízzel történő aktiváláskor a perecetsav szintje olyan, amely 
bizonyítottan elpusztítja a legtöbb mikroorganizmust, beleértve a száraz 
biofilm kórokozóit is.
A Clinell Sporicidal törlőkendők magas minőségi tulajdonságokkal
rendelkező fertőtlenítőkendők, amelyek rendkívül  hatékonyak a C.

difficile spórák ellen. Tisztítanak és fertőtlenítenek, hatékonyabb és 
biztonságosabb alternatívát kínálva a kétlépcsős mosószeres 
tisztításnak, amelyet klóroldattal végzett fertőtlenítés követ.

ANTIMIKROBIÁLIS AKTIVITÁS 

Erőteljes fertőtlenítő készítmény pH optimalizált perecetsav és 
hidrogén-peroxid kombinációval, nátrium-perkarbonátból és 
tetra-acetil-etilén-diaminból. 

Nagy teljesítményű oxidatív ölő hatás minden mikroorganizmussal 
szemben, beleértve a nem burkos vírusokat, bakteriális endospórákat és 
a száraz biofilmet.

Megfelel az EN1276, EN13704, EN14348, EN14476, EN14561, 
EN14562, EN14563 és az EN16615 irányelveknek.

BAKTÉRIUMOK        TESZT BEHATÁSI IDŐ 
Acinetobacter baumannii       EN13727  10 sec 
Escherichia coli       EN13727  10 sec 
Pseudomonas aeruginosa       EN13727  10 sec 

      EN1456 11 min 
Staphylococcus aureus       EN13727  10 sec 

      EN14561  1 min 
Enterococcus hirae       EN13727  10 sec 

      EN14561  1 min 
Klebsiella pneumoniae       EN13727  10 sec
(ESBL) 
Enterococcus faecalis       EN13727  10 sec 
Dry Biofilms        ASTM E2967-15    Wiping 10 sec,

contact 2 min
SPÓRÁK 
Clostridium difficile       EN13704  2 min 

      ASTM E2362-09 2 min 
Bacillus subtilis       EN13704  2 min 

MYCOBAKTÉRIUMOK 
Mycobacterium terrae       EN14348  2 min 
Mycobacterium avium       EN14348  2 min 

GOMBÁK 
Candida auris       EN13624  10 sec 

VÍRUSOK 
Adenovirus       EN14476  1 min 
Human coronavirus       EN14476  1 min
(MERS-CoV) 
Canine parvovirus       EN14675  2 min

A törlőkendő aktiválás előtt száraz. Minden 
törlőkendő két réteg nem szőtt anyagból áll,  
amelyek a középső rétegben egyedi  
porkombinációval vannak összekötve.

A víz aktiválja a port, ezáltal magas  
hidrogén-peroxid és perecetsav szintet hozva létre.

Az egyedülálló alkalmazási mód egyenletes 
hatékonyságot biztosít, hígítási hibák nélkül.

CE TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ, IIA OSZTÁLYBA 
TARTOZÓ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK

HASZNÁLJA A FERTŐTLENÍTŐKET BIZTONSÁGOSAN.  
HASZNÁLAT ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A CÍMKÉT ÉS A  
TERMÉKLEÍRÁST. MINDIG KÖVESSE AZ ORVOSI ESZKÖZÖKET 
GYÁRTÓ CÉGEK TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓIT ÉS IRÁNYELVEIT.

TEREMÉK  KISZERELÉS RENDELÉSI KÓD

Clinell Sporicidal Törlőkendő 25 db kendő/csomag CS25




