
Valiklis ir dezinfektantas viename

Veiklioji medžiaga: vandenilio peroksidas, 0,5 %

Greitai veikiantis plataus poveikio 
dezinfekantas
Siekiant užtikrinti dezinfekciją, paviršiai turi likti šlapi visą 
sąlyčio laiką. 

 ›  Adenovirusas, poliomielito virusas, murino 
norovirusas vos per 30 sekundžių 
pagal standartą EN 14476

 › Tuberkuliocidinis ir fungicidinis poveikis per 1 minutę

 ›  Baktericidinis ir virucidinis poveikis per 30 
sekundžių pagal standartą EN 13727 ir EN 14476

 ›  Visiškai sunaikina virusus per 2 minutes 
pagal standartą RKI/DVV (poliomielito virusas, 
adenovirusas, murino norovirusas, SV40)

 ›  Poveikis pasireiškia per 1 minutę 
pagal standartą EN 16615

 ›  Puikiai drėkina – išlieka drėgnas pakankamai ilgai, 
taip užtikrinamas pakankamas sąlyčio laikas

Efektyvus valiklis ir dezinfektantas viename
Dezinfekcijos metu efektyviai pašalina organines apnašas.

Suderintas
Tinka pačioms įvairiausioms kietoms, neporėtoms

medžiagoms ir paviršiams.

Saugus ir švelnus
 › Be dirbtinių kvapų

 › Netoksiškas

 › Nedirgina odos, akių ir kvėpavimo takų sistemos

 ›  Nėra GHS pavojaus piktogramų, 
signalinių žodžių ar frazių

 ›  Nepalieka aktyvių likučių; nedidina 
antimikrobinio atsparumo  

Palankus aplinkai
 Veiklioji medžiaga vandenilio peroksidas skyla į vandenį ir 
deguonį, todėl nelieka aktyvių likučių, kurie daro neigiamą 
poveikį aplinkai.

Naudojant OPTIM 1 nereikia rinktis tarp efektyvumo ir apsaugos. Tai yra vienas greičiausiai ir efektyviausiai 
veikiančių valiklių-dezinfektantų - per trumpą sąlyčio laiką pasiekiama plataus spektro dezinfekcij. Be to, jis  
saugus ir švelnus jūsų odai geriau ir paviršiams. OPTIM 1 suteikia pasitikėjimo, kad laikotės taisyklių ir  
saugote savo pacientus, darbuotojus bei aplinką.

*  Poveikis pasireiškia per 1 minutę pagal Europos standartus; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (žr. kitą pusę).  
Pagal Vokietijoje privalomą standartą RKI/DVV OPTIM 1 IŠNAIKINA VISUS VIRUSUS per 2 minutes.
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OPTIM yra registruotas „SciCan Ltd” prekių ženklas. 
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T +49 (0)7561 98343 - 0
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Trumpas sąlyčio laikasTrumpas sąlyčio laikas
Įrodyta, kad OPTIM 1 turi puikias naikinimo savybes; trumpesnis sąlyčio laikas 
užtikrina atitikimą reikalavimams ir suteikia pasitikėjimo, kad dezinfekcija įvyko. 

Įrodyta, kad OPTIM 1 yra efektyvus naikinant tokius sunkiai išnaikinamus patogenus 
kaip adenovirusas, poliomielito virusas ir murino norovirusas; tai jums užtikrina, kad 
apsaugote savo patalpas nuo patogenų. 

Dezinfekcijos veiksmingumas
EN 14348 – Tuberkuliocidinis Mycobacteria Terrae 1

EN14476 – Virucidinis Neapvalkalėtieji virusai

Adenovirusas

30 sekundžiųPoliomielito virusas

MNV

RKI/DVV pareiškimas dėl virucidinio poveikio ** (tik Vokietijoje)
Išnaikina visus virusus;  

2 minutės

EN 16615 – Valymo veiksmingumo 
bandymas***

Bakterijos
Staphylococcus aureus,  
Enterococcus hirae,  
Psuedomonas aeruginosa

1

Mielės C. Albicans 1

EN 13727 – Baktericidinis Bakterijos
Staphylococcus aureus,  
Enterococcus hirae,  
Psuedomonas aeruginosa

30 sekundžių

EN 13624 – Mielicidinis ir 
fungicidinis

Mielės C. Albicans 1

Grybeliai Aspergillus brasiliensis 1
Valymo veiksmingumas

Vieno veiksmo valiklis

Sauga
GHS privalomos pavojaus piktogramos Nereikia

Nedirgina akių Taip

Nedirgina odos Taip

* Sąlyčio laikas minutėmis, nebent nurodyta kitaip.

** IŠNAIKINA VISUS VIRUSUS reiškia, kad dezinfekantas gali nuslopinti apvalkalėtuosius ir neapvalkalėtuosius virusus pagal Vokietijos DVV bandymų standartus. 
Siekiant pateikti pareiškimą apie tai, kad priemonė naikina visus virusus, dezinfekantas turi nuslopinti adenovirusą, poliomielito virusą, SV40 ir murino norovirusą.

*** EN 16615 yra privalomas ES standartas, atliekant valymo mechanizmo veiksmingumo bandymą.

OPTIM 1 užsakymo informacija
Paruoštos naudoti drėgnosios servetėlės

OPTEU1-12W RTU servetėlės 15 x 18 cm (12 x 160 lapelių dėžutėje)

Skystis

OPTEU1-4x4 1 dėžutė su 4 x 4 litrais

Priedai

FND30 dozatoriaus pompa 1 galono buteliui
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