
ET-TRINS RENSE-& 
DESINFEKTIONSPRÆPARAT
Aktiv ingrediens: 0,5% Hydrogenperoxid

Hurtigt bredspektret 
desinfektionspræparat
Overflader skal holdes våde under hele  
kontakttiden for at blive desinficeret. 

 ›  Adeno, Polio, Murino Noro på kun 
30 sekunder iht.EN 14476

 ›  Tuberkulosedræbende & 
svampedræbende på 1 minut

 ›  Bakteriedræbende & virusdræbende på 30 
sekunder iht. EN 13727 og EN 14476

 ›  Fuldstændigt virusdræbende på 
2 minutter iht. RKI/DVV standard 
(Polio, Adeno, Murino Noro, SV40)

 › Effektiv på 1 minut iht. EN 16615

 ›  Fremragende opsugningsevne – holder sig 
våde længe nok til udløbet af kontakttiden

Effektivt et-trins rensepræparat
Et effektivt 1-trins rense- og desinfektionspræparat, 
som fjerner de organiske rester under desinficeringen.

Kompatibel
Kompatibel med en bred vifte af hårde,  
uporøse materialer og overflader.

Sikker og skånsom
 › Uden kunstige duftstoffer

 › Ugiftig

 ›  Ikke-irriterende for hud,  
øjne og åndedrætsorganer

 ›  Ingen GHS farepiktogrammer, 
signalord eller erklæringer

 ›  Efterlader ingen aktive rester; bidrager 
ikke til den antimikrobielle modstand 

Miljøvenlig
 Den aktive ingrediens Hydrogenperoxid  
nedbrydes til vand og ilt og efterlader ingen  
aktive rester, hvilket reducerer miljøbelastningen.

Med OPTIM 1 går du ikke på kompromis med effektivitet og beskyttelse. Med en hurtig bredspektret 
kontakttid, er det et af de hurtigste og mest effektive rense- & desinfektionspræparater. Det er 
også sikkert og skånsomt for dig og overflader. OPTIM 1 gør, at du kan føle dig sikker på, at du er 
kompatibel, og beskytter dine patienter, kolleger og miljøet; den perfekte balance.

*  Effektiv inden for 1 minut i henhold til europæiske standarder; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (se bagside).  
I henhold til den krævede RKI / DVV-standard i Tyskland er OPTIM 1 FULDSTÆNDIGT VIRUSDRÆBENDE inden for 2 minutter.

OPTIM® 1  

1
Hurtig og Skånsom

MINUT
KONTAKTTID*



OPTIM er et registreret varemærke fra SciCan Ltd. 
Produceret af: SciCan Ltd. | 1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario | Canada | M3B 3P9 
Tlf.: +1-416 445 1600 | Fax: +1-416 445 2727

For mere information 
kontakt:
EU repræsentant:
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch 
Tyskland
Tlfl.: +49 (0)7561 98343 - 0
Fax: +49 (0)7561 98343 - 699
customerservice_eu@scican.com

Hurtige kontakttiderHurtige kontakttider
OPTIM 1 giver bevist overlegen dræberydelse; konsistente kontakttider er hurtigere, 
hvilket sikrer kompatibilitet, og sørger for tilliden til, at desinfektion er opnået. 

OPTIM 1 er bevist effektiv mod patogener, som er vanskelige at dræbe, så 
som Adeno, Polio og Murino Norovirus, hvilket giver dig tillid til, at din facilitet er 
beskyttet mod alvorlige patogener. 

Desinfektionsefficiens
EN 14348 - Tuberkulosedræbende Mykobakterier Terrae 1

EN14476 - Virusdræbende Ikke-indhyllede virusser

Adeno

30 sekunderPolio

MNV

RKI/DVV Virusdræbende påstand** (kun i Tyskland)
Fuldstændigt virusdræbende;  

2 minutter

EN 16615 - Serviet  
efficiens-test ***

Bakterier
Staphylococcus aureus,  
enterococcus hirae,  
psuedomonas aeruginosa

1

Gær C. Albicans 1

EN 13727 - Bakteriedræbende Bakterier
Staphylococcus aureus,  
enterococcus hirae,  
psuedomonas aeruginosa

30 sekunder

EN 13624 - Gærdræbende & 
svampedræbende

Gær C. Albicans 1

Svampe Aspergillus brasiliensis 1
Renseefficiens

Et-trins rensepræparat

Sikkerhed
GHS Påkrævede farepigtogrammer Ikke påkrævet

Ikke-irriterende for øjnene Ja

Ikke-irriterende for huden Ja

* Kontakttid i minutter, medmindre andet er angivet.

** FULDSTÆNDIGT SVAMPEDRÆBENDE betyder, at desinfektionsmidlet kan deaktivere indhyllede og ikke-indhyllede virusser i henhold til tyske DVV-teststandarder. 
For at gøre en fuldstændig virusdræbende påstand, skal desinfektionsmidlet være i stand til at deaktivere Adenovirus, Poliovirus, SV40 og Murino Norovirus.

*** EN 16615 er en påkrævet EU-standard til test af efficensen af   aftørringsmekanismen.

Bestillingsinformation for OPTIM 1
Klar-til-brug klargjorte servietter

OPTEU1-12W RTU Servietter 15 x 18 cm (12 x 160 stk./æske)

Væske

OPTEU1-4x4 1 æske med 4 x 4 liter

Tilbehør

FND30 Pumpe til 1 Gallon flaske
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