Sig goddag til NEW OPTIM® Blue.
Farvel til virus, TB, bakterier og svamp.

Virus og bakteriedræbende. Effektiv mod TB og svampe.
OPTIM® desinfi cerende vådservietter dræber bakterier på
overfl ader hurtigt – op til 10 gange hurtigere end andre
førende desinfektionsmidler.
OPTIM Blue renser og desinfi cerer overfl ader ved hjælp af
Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) som ikke indeholder
duftstoffer. Det aktive stof (AHP) nedbrydes til vand og ilt efter
desinfektion, og er derfor et skånsomt produkt, både overfor
miljøet og for brugerne.
Det er faktisk kun bakterier som ikke er glade for OPTIM Blue.

OPTIM BLUE – INNOVATIV TEKNOLOGI

I modsætning til andre desinficeringsmidler er OPTIM BLUE ikke baseret
på fenol, alkohol, aldehyd, klorin eller kvarternære ammoniumsforbindelser
(kvarts). Den uovertrufne miljø- og sikkerhedsprofil gør OPTIM BLUE til et
mere ansvarsbevidst desinficeringsmiddel for dine patienter og dit personale.
AHP kombinerer en lille mængde hydrogenperoxid (0,5 %) med almindeligt
anvendte ingredienser med fremragende sikkerhedsprofiler til at danne en
synergetisk blanding, der både har en exceptionel germicid virkning og er
et fortræffeligt rengøringsmiddel. Disse anprisninger er alle underbygget af
statslige godkendelser og omfattende tredjepartstests.

Hvorfor vælge OPTIM?
RENERE – Det renser og desinficerer
i én arbejdsproces.

OPTIM BLUE SERVIETTER
OPT BLUE servietter har
et særligt kvalitetsdesign med
en unik struktur og ensartet
porestørrelse. Det sikrer,
at væsken forbliver på overfladen
i stedet for at blive absorberet.

HURTIGERE – OPTIM BLUE
desinficerer et bredt spektrum af
organismer med kort kontakttid
(inklusive poliovirus på 1 min).
SIKRERE – Indeholder ikke volatile
organiske stoffer (VOCs) og irriterer ikke
øjne eller hud.

Resultatet:
• Væsken befinder sig på
overfladen i stedet for at blive inden i servietten
eller i bunden af beholderen.

MILJØVENLIG
H O nedbrydes til vand og ilt.

• Servietterne forbliver gennemvædede og udtørrer
ikke hurtigt, så kontakttiderne opfyldes.
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• Holdbare og stærke uden at efterlade fnug.

BESTILLINGSOPLYSNINGER

• Kan dække et stort areal med minimal brug
af servietter.

OPTIM BLUE servietter:
OPTEUBlue-12W

• Økonomisk i brug med mindre affald.

OPTIM BLUE MIKROBIOLOGISK EFFEKTIVITET

TESTORGANISME

KONTAKTTID

VIRUCID

Poliovirus type 1, adenovirus type 5,
murin parvovirus VR-1346

1 minut

BAKTERICID

Staphylococcus aureus, enterococcus hirae,
pseudomonas aeruginosa

1 minut

TUBERCULOCID

M. terrae

6 minutter

FUNGICID

Candida albicans

10 minutter

OPTIM Blue – uparfumeret
“Klar til brug” servietter
160 servietter pr. bøtte
(17,1 cm x 15,3cm)
En kasse indeholder
12 bøtter

OPTIM Blue væske:
OPTEUBlue-4X4 	OPTIM Blue –
uparfumeret 4L dunk
med OPTIM væske
En kasse indeholder
4x4L dunke

EU-repræsentant:
SciCan GmbH
Wangener Straße 78 88299
Leutkirch TYSKLAND
Telefon: +49 (0)7561 98343 - 0
Fax: +49 (0)7561 98343 - 699
BESTILLING:
Distribueres i Danmark af:

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road Toronto ON M3B 3P9 CANADA
Telefon: 416 445 1600 Fax: 416 445 2727
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Strandvejen 6
DK-4040 Jyllinge
www.cleanclinic.dk
Mail: optim@cleanclinic.dk
Tel.: +45 4010 3900

SD-428 EU DK R4. OPTIM er et registreret varemærke, og “Your Infection Control Specialist” er et varemærke tilhørende SciCan Ltd. AHP, Accelerated Hydrogen Peroxide og symboler er registrerede varemærker tilhørende Virox Technologies Inc. anvendt under licens.

OPTIM BLUE til rengøring og desinficering af overflader
er formuleret med AHP (Accelerated Hydrogen
Peroxide), en revolutionerende, ny patenteret
desinficeringsteknologi.

