
ENSTEGSRENGÖRINGS- 
OCH DESINFEKTIONSMEDEL
Aktiva ingredienser: 0,5 % väteperoxid

Snabbt desinfektionsmedel med brett 
spektrum
Ytorna måste förbli våta under hela kontakttiden för att 
desinfektion ska kunna ske. 

 ›  Verkar på adeno-, polio- och murint norovirus på bara 
30 sekunder i enlighet med EN 14476

 › Tuberkulocid och fungicid effekt på 1 minut

 ›  Baktericid och virucid effekt på 30 sekunder 
i enlighet med EN 13727 och EN 14476

 ›  Full virucid effekt på 2 minuter i 
enlighet med RKI/DVV-standarden (polio-, 
adeno-, murint norovirus, SV40)

 › Effektivt på 1 minut i enlighet med EN 16615

 ›  Utmärkt vätbarhet – förblir våt under hela kontakttiden

Effektiv enstegsrengöring
Ett effektivt enstegsrengörings- och desinfektionsmedel 
avlägsnar organiska föroreningar samtidigt som det 
desinficerar.

Kompatibelt
Kompatibelt med ett stort antal hårda,  
icke-porösa material och ytor.

Snabbt och skonsamt
 › Fritt från artificiella doftämnen

 › Giftfritt

 ›  Icke-irriterande för hud, ögon  
och andningsorgan

 ›  Inga GHS-faropiktogram, signalord  
eller faroangivelser

 ›  Efterlämnar inga aktiva rester, bidrar 
inte till antimikrobiell resistens 

Miljövänligt
 Den aktiva ingrediensen väteperoxid bryts ned till vatten 
och syre och efterlämnar inga aktiva rester vilket minskar 
miljöpåverkan.

Med OPTIM 1 behöver du inte kompromissa mellan att arbeta effektivt och att vara skyddad. Med sin snabba 
bredspektrala kontakttid är det ett av de snabbast verkande och mest effektiva rengörings- och desinfektionsmed-
len. Det är dessutom säkert att använda och skonsamt för dig och för ytor. Skapa en perfekt balans – med OPTIM 1 
kan du vara säker på att du följer tillämpliga standarder och skyddar dina patienter, din personal och miljön.

*  Verkar inom 1 minut i enlighet med de europeiska standarderna: EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (se baksida).  
Enligt kraven i den tyska standarden RKI/DVV är OPTIM 1 FULLT VIRUCID inom 2 minuter.
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OPTIM är ett registrerat varumärke som tillhör SciCan Ltd. 
Tillverkad av: SciCan Ltd. | 1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario | Kanada | M3B 3P9 
Tel: 001-416 445 1600 | Fax: 001-416 445 2727

För mer information 
kontakta:
Ombud i EU:
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch 
Tyskland
Tel: +49 (0)7561 98343 - 0
Fax: +49 (0)7561 98343 - 699
E-post:  
customerservice_eu@scican.com

Korta kontakttiderKorta kontakttider
OPTIM 1 har bevisats ha överlägsna egenskaper. Jämna kontakttider är kortare 
vilket säkerställer att tillämpliga standarder följs. Samtidigt skapas förtroende för att 
desinfektion har uppnåtts. 

OPTIM 1 har bevisats vara effektiv mot sjukdomsalstrande virus som är svåra att 
döda, såsom adeno-, polio- och murint norovirus. Detta gör att du kan vara säker 
på att din anläggning skyddas mot oroväckande patogener. 

Desinfektionseffektivitet
EN 14348 – tuberkulocid Mykobakterier Terrae 1

EN14476 – virucid Icke-höljebärande virus

Adenovirus

30 sekunderPoliovirus

MNV

RKI/DVV virucida egenskaper** (endast Tyskland)
Fullt virucid:  
2 minuter

EN 16615 – avtorkning 
effektivitetstest***

Bakterier
Staphylococcus aureus,  
Enterococcus hirae,  
Psuedomonas aeruginosa

1

Jäst C. Albicans 1

EN 13727 – baktericid Bakterier
Staphylococcus aureus,  
Enterococcus hirae,  
Psuedomonas aeruginosa

30 sekunder

EN 13624 – jästicid och fungicid
Jäst C. Albicans 1

Svamp Aspergillus brasiliensis 1
Rengöringseffektivitet

Enstegsrengöring

Säkerhet
Farosymboler enligt GHS-kraven Ingen krävs

Icke-irriterande för ögon Ja

Icke-irriterande för hud Ja

* Kontakttid i minuter om inget annat anges.
**  FULLT VIRUCID betyder att desinfektionsmedlet kan avaktivera höljebärande och icke-höljebärande virus, i enlighet med de tyska DVV-teststandarderna.  

För att anspråk ska kunna göras på full virucidal effekt måste desinfektionsmedlet klara av att avaktivera adeno-, polio-, SV40- och murint norovirus.

*** EN 16615 är en obligatorisk EU-standard för testning av effektiviteten i avtorkningsprocessen.

Beställningsinformation för OPTIM 1
Användningsklara förfuktade servetter

OPTEU1-12W Användningsklara servetter 15 x 18 cm (12 x 160 ark/ask)

Vätska

OPTEU1-4x4 1 låda med 4 x 4 liter

Tillbehör

FND30 Pump för 1 stor flaska
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