OVERFLADEDESINFEkTION

OvERFLADEDESINFEKTION
Actichlor Plus
™

Klorbaseret desinfektionsmiddel

Brusetablet indeholdende klor (NaDCC) i
kombination med klorkompatible tensider
giver tilfredsstillende rengøring og
desinﬁcerende egenskaber.

Actichlor Plus er:
◢ Effektiv mod alle bakterier, sporer,
svampe, skimmel og virus incl Hepatitis
B og HIv.
◢ Let at anvende - tabletter og tom flaske
til brugsopløsning.
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overfladedesinfektion

Proven.
effective.
Efficient.

Actichlor Plus
™

Klorbaseret desinfektionsmiddel

Hvorfor Actichlor™ Plus?
TILFREDSSTILLENDE RENGØRINGS OG
DESINFEKTION
Actichlor Plus kombinerer klor och
rengørende klorkompatible tensider i en
tablet.

Desinfektion med Actichlor
Plus

™

Før desinfektion i sædvanlig klinisk miljø
(MRSA, VRE, C. Diff): opløs 1 tablet i 1 liter
vand for at komme frem til en opløsning
på 1000 ppm.

ANVENDELSESOMRÅDE
PRODUKTSPECIFIKATION OG
FORHOLDSREGLER
◢◢ Opbevar Actichlor Plus på et svalt og
tørt sted og gerne i et aflåst skab.
◢◢ Opløsningen er ikke klasificeret
som helsefarlig, men skal opbevares
uden for rækkevidde for patienter
og ikke uddannet personale.Må ikke
opbevares eller anvendes sammen
med syreholdige produkter!
◢◢ Anvend alltid handsker og forklæde
ved enhver brug. ved risiko for stænk,
brug beskyttelsesbriller.
◢◢ Opløsningen er holdbar i 24 timer.

Ved rengøring og desinfektion af blod og
spildte kropsvæsker, lav en opløsning på
10000 ppm = 10 tabletter i 1 liter vand.

◢◢ Tabletten skal opløses i koldt vand.

MIKROBIOLOGISKE EGENSKABER

◢◢ Ved opløsning i blandingsflasken,
sørg for at låget er sat let på, så der
kan komme lidt luft til. Blanding bør
foretages i ventilerede rum.

Den desinficerende opløsning af Actichlor
Plus, er effektiv mod alle bakterier, sporer,
gærsvampe og virus incl Hepatitis B og
HIV.
UDDANNELSE OG RÅDGIVNING
Kontakt jeres Ecolab konslent for
undervisningsmateriale og eventuel
uddannelse af personale.

◢◢ Tilsæt vand først og tilsæt derefter
tabletten i blandingsflasken.

◢◢ Anvend aldrig Actichlor Plus direkte
på sure/syreholdige overflader som
eksempelvis, urin, opkast og afføring
etc.
◢◢ Ved større forureninger, skal vanlig
rengøring foretages før brug af
Actichlor plus.
◢◢ Overflader som kan komme i direkte
kontakt med patienters hud og
overflader som ofte desinficeres, eller
overflader af rustfrit stål, Bør skylles i
rent vand efter anvendelse af Actichlor
plus.

◢◢ Ved spild af blod, anvend
papirservietter på forureningen, fugt
med Actichlor plus blandingen, lad
det virke i 2 minutter. Fjern papiret,
rengør og desinficer igen med Actichlor
Actichlor Plus 1.7g
Desinfektionstabletter plus på et større område end selve
forureningen.

Til desinfektion af blod
stænk, spildte kropsvæsker,
hårde overflader i kliniske
miljøer og sengeborde.

BRUGSANVISNING
For at opnå en opløsning på 1000
ppm, opløs 1x1,7 gram tablet i 1 liter
vand i blandingsflasken.
For at opnå en opløsning på 10000
ppm, opløs 10x1,7 gram tabletter i 1
liter vand i blandingsflasken.

INDHOLD
Hver Actichlor Plustablet indeholder;
Natriumdikloroisocyanurat (NaDCC,
troclosen natrium) i en brusetablet.

PAKKESTØRRELSE OG
ORDREINFORMATION
PRODUkT
Actichlor
Plus 1.7g
Desinficerande
Tabletter

Actichlor
Blandflaska

Enhed

lev

varenR

150 x
1.7g

6x150

3056870

1L

1

10018653

OMSTILLINGEN:

36158585
dk-customerservice@ecolab.com

Håndter altid biocider sikkert.
Læs altid anvisninger før brug.
Opbevares utilgængeligt for børn

Ecolab A/S
Høffdingsvej 36
2500 Valby
Tel: 36158515
Fax: 36158548
www.dk.ecolab.eu

Omstillingen :
Email: dk@ecolab.com
Tel: 36158585
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