
mikrozid® universal liquid

Plusul nostru:
foarte bună compatibilitate cu materialele (de ex. cu 
tabletele)

efect rapid (Noro 30 sec.)

eficiență raportată la EN 16615 în 1 minut

testat dermatologic

fără coloranți și parfum

performanță de curățare remarcabilă

gata de utilizare

Domeniul de utilizare

Dezinfectant rapid cu un conținut 
redus de alcool pentru dispozitive 
medicale non invazive și alte suprafețe.

Dezinfectant rapid pe bază de alcool pentru dezinfecția 
dispozitivelor medicale din toate domeniile și a tuturor 
tipurilor de suprafețe care pot fi șterse. Adecvat pentru 
suprafețe cu risc ridicat de infecție și unde se cer timpi de 
contact cât mai reduși dar și o bună compatibilitate cu 
materialele, de exemplu:
•	 suprafeţe	din	proximitatea	pacienților
•	 cabinete	de	tratament	a	pacienţilor
•	 mese	de	examinare
•	 mese	pentru	operaţie	cu	suprafaţă	de	lucru	
•	 suprafeţele	dispozitivelor	medicale
•	 tastaturile	 sau	 touchpad-urile	 echipamentelor	 de	

comunicare sensibile, de exemplu: telefoane sau tablete 

Material-friendly rapid cleaning and
disinfection wipes impregnated with an
low-alcoholic solution.

mikrozid® universal wipes

Our Plus
especially material friendly (e.g. tablets)

rapid effect (Noro 30 sec)

effective referring to EN 16615 (4-Field-Test) in 1 minute

dermatologically tested

high quality and big wipes (20 x 20 cm)

colourant and fragrance free

outstanding cleaning performance

Application areas
Alcohol-based rapid disinfection of medical devices in all
areas and all kinds of wipeable surfaces with an increased
risk of infection, where short contact times are required and
where a material friendly disinfectant is needed, e.g.:
• Patient nearby surfaces
• Patient treatment units
• Examination couches
• Operating tables and nearby work surfaces
• Surfaces of medical equipment
• Keybords or touch pads of sensitive communication

equipment, e.g. smartphones or tablets

Instructions for use
Thoroughly wipe the surface with the impregnated cloth and
allow to take effect. Make sure to wet surfaces completely
and keep them wet for the whole exposure time. Make sure
that all visible dirt is removed prior to disinfection. When
opening the softpack, make sure that hygiene requirements
are maintained. Make sure to close the lid tightly after use.
Not suitable for the disinfection of invasive medical devices.
schülke guarantees a shelf life of 1 month after the package
has been opened. The product can be used without gloves, if
allowed by infection and occupational protection.

Microbiological efficacy

Efficacy Concentration Contact time

bactericidal
EN13727
- dirty conditions

ready-to-use 15 sec.

Mycobacterium terrae
EN14348
- dirty conditions

ready-to-use 5 min.

levurocidal
EN13624
- dirty conditions

ready-to-use 1 min.

enveloped viruses
(incl. HIV, HBV, HCV)
- dirty conditions

ready-to-use 15 sec.

adenovirus
EN14476
- dirty conditions

ready-to-use 15 min.

norovirus
EN14476
- clean conditions

ready-to-use 30 sec.

norovirus
EN14476
- dirty conditions

ready-to-use 60 sec.

polyoma SV40
- dirty conditions

ready-to-use 15 sec.

rotavirus
EN14476
- clean conditions

ready-to-use 15 sec.
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Eficienţa microbiologică

Eficienţă Concentraţie Timp de acţionare
bactericid
EN13727
- condiții de murdărie

gata de utilizare 15 sec.

bactericid
conform directivelor VAH 
cu	timp	de	acţiune	scurt	
- condiții de murdărie

gata de utilizare 2 min.

Mycobacterium terrae
EN 14348
- condiții de murdărie

gata de utilizare 5 min.

levuricid
conform VAH
- condiții de murdărie

gata de utilizare 2 min.

levuricid
EN 13624
- condiții de murdărie

gata de utilizare 1 min.

Virusuri capsulate
(inclusiv HIV, HBV, HCV)
conform cu DVV 
(Asociația Germană 
pentru Combaterea 
Bolilor	Virale)/Ghidul	RKI
- condiții de murdărie

gata de utilizare 15 sec.

Adenovirus
- condiții de murdărie

gata de utilizare 15 min.

Norovirus
EN 14476
- condiții de curățenie

gata de utilizare 30 sec.

Norovirus
EN 14476
- condiții de murdărie

gata de utilizare 1 min.

Polyoma SV40
conform cu DVV 
(Asociația Germană 
pentru Combaterea 
Bolilor	Virale)/Ghidul	RKI
- condiții de murdărie

gata de utilizare 15 sec.

Rotavirus
EN 14476
- condiții de curățenie

gata de utilizare 15 sec.

Certificate:

•	 Lista	IHO
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Producător:
Schulke & Mayr GmbH
22851 Norderstedt, Germania
Tel.:						+494052100-0
Telfax:	+494052100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke	 &	 Mayr	 GmbH	 se	 află	 în	 posesia	 permisului	 de	 producţie	
conform	 art.	 13	 alin.	 1	 din	 Legea	 Germană	 a	 Medicamentului	 şi	 a	
certificatelor	GMP	pentru	conformitatea	medicamentelor.

Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud.	Mureş,	România
Tel/Fax:	0265-267.708
E-mail:	office@intercoop.ro
www.intercoop.ro

Observaţii speciale

mikrozid® universal liquid

Utilizați dezinfectantele în siguranță. A se citi eticheta şi 
informaţiile despre produse înainte de utilizare.
Vă rugăm să urmați cu atenție orice instrucțiuni naționale 
privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor atunci 
când	 utilizați	 dezinfectanți	 pe	 bază	 de	 alcool.	 Informaţii	
suplimentare	se	pot	obţine	la	cerere.

Date fizico-chimice:
Culoare            
Densitate
Punct	de	inflamare
Formă
pH
Vâscozitate, dinamică

incolor
cca. 0.95 g/cm3

26	°C/metodă:	DIN	51755	partea	1
lichidă
3	-	3,6
nu a fost determinată

schülke	 fabrică	 produsele	 sale	 conform	 unor	 procese	
avansate, sigure și ecologice, în mod economic și cu 
respectarea standardelor de calitate ridicate.

Informaţii de mediu

Date produs:
Compoziţie:                                                                                                                             
100 de grame de soluție conține următoarele ingrediente 
active:	17,4	g	Propan-2-ol,	12,6	g	Ethanol	(94	%	w/w).
Etichetarea	 în	 conformitate	 cu	 Regulamentul	 CE	 nr.	
648/2004:	<	5	%	surfactanți	anionici

Articol Ambalaj colectiv

mikrozid®	universal	liquid	flacon	1	l 10	flacoane/cutie

Informaţii privitoare la comandă

Aceste	produse	nu	sunt	disponibile	în	toate	țările.	Pentru	mai	multe	informații	vă	rugăm	să	contactați	
filiala locală sau distribuitorul.

O	societate	a	grupului	Air	Liquide.																																

Instrucţiuni pentru utilizare
Aplicați nediluat pe suprafețe, ștergeți și lăsați să acționeze. 
Pulverizați	 suprafața	 de	 la	 o	 distanță	 de	 aproximativ	 30	
cm (aproximativ 40 ml/m3) și lăsați să se usuce. Asigurați 
umezirea	 completă.	 Pentru	 adenovirus	 și	 mycobacterium	
terrae, păstrați suprafața umedă pe tot timpul de expunere. 
Asigurați-vă	 că	 mizeria	 vizibilă	 este	 înlăturată	 înainte	 de	
dezinfecție. Nu este potrivit pentru dezinfecția dispozitivelor 
medicale	invazive.	Produsul	poate	fi	utilizat	fără	mănuși,	în	
cazul în care măsurile de protecție împotriva infecțiilor și de 
protecția muncii permit acest lucru.

Accesorii disponibile

Cheie	canistră	pentru	5	și	10	l

schülke	robinet	pentru	canistră		5	l/10	l

Accesorii

Produse asemănătoare
•	 mikrozid®	AF	liquid
•	 mikrozid®	sensitive	liquid
•	 mikrozid®	universal	wipes


