pomáhá léčit.

BODE X-Wipes + Mikrobac® forte
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360° ochrana
Kontaminácia
nemá šancu

ochrana
°
0

Dezinfekcia
v plnom rozsahu


Nový design pre ľahké používanie a reprocessing



Dezinfekčný prípravok účinný na MRGN

Prípravok

Balenie

Objednacie číslo

Kartón

Zásobník BODE X-Wipes s modrým vekom

1 kus

981 370

4 kusy

Zásobník BODE X-Wipes s červeným vekom

1 kus

981 371

4 kusy

Zásobník BODE X-Wipes se zeleným vekom

1 kus

981 372

4 kusy

BODE X-Wipes rolka v igelitovom sáčku + Mikrobac® forte 20 ml

90 utierok,
hygienický systém

703 317

6 roliek

BODE X-Wipes rolka v igelitovom sáčku + Kohrsolin® FF 40 ml

90 utierok,
hygienický systém

703 319

6 roliek

Mikrobac® forte

1 kanyster

981 179

1 kus

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy přečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Naše hygienické a dezinfekčné prípravky zaisťujú nejlepšiu možnú kvalitu,
čo je potvrdené komplexnými dôkazmi o účinnosti a vedeckým výskumom a vývojom.
Výskum k prevencii infekcií. www.bode-science-center.com
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Naše hygienické a dezinfekčné prípravky zaisťujú nejlepšiu možnú kvalitu,
čo je potvrdené komplexnými dôkazmi o účinnosti a vedeckým výskumom a vývojom.
Výskum k prevencii infekcií. www.bode-science-center.com

Dezinfekcia povrchov

BODE X-Wipes
Systém zásobníku a utierok
na jedno použitie

Bezpečná dezinfekcia okolia pacienta

Mikrobac® forte

Zásobník s novým optimalizovaným designom bez hrán, flísová
rolka v igelitovom sáčku a dezinfekčný prípravok účinný na MRGN:
BODE X-Wipes a Mikrobac® forte ponúkajú účinný, bezpečný
a pohodlný hygienický systém pre dezinfekciu povrchov.

Dezinfekčný prípravok
na povrchy so širokým
spektrom účinnosti

Hygiena
povrchov na 100 %






Systémy jednorázových utierok a zásobníka k vykonaniu
povrchovej dezinfekcie si získali veľkú obľubu.
K zníženiu rizika kontaminácie zásobníka pri reprocessingu
prichádza spoločnosť HARTMANN s novým, bezpečnějším
systémom:

Optimalizovaný design zásobníka
minimalizuje riziko kontaminácie
Jednoduchá výmena:
rolka je v igelitovom sáčku
Dezinfekčný prípravok Mikrobac® forte
účinný na MRGN
Vedecky podložené
riešenie dezinfekcie

Optimálne zloženie na báze KAS

Krátké expozičné doby

Výborná čistiaca schopnosť

Účinnosť na MRGN

Flísová rolka v igelitovom sáčku

Chrání pracovný roztok pred kontamináciou
a vyparovaním

Pri používaní sa zásobník neznečisťuje

Rýchla a jednoduchá výmena rolky

 Bezpečné, jednorázové použitieí

 Bez reprocessingu*

Design s hladkými povrchmi bez hrán

Bez dutin a záhybov

Jednoduché čistenie bez zadrheľov

Minimalizované riziko tvorby biofilmu

 Design s hladkými povrchmi bez hrán

*Čistiť a dezinfikovať je nutné iba farebný kryt. Reprocessing zásobníka
sa vykonáva len vtedy, ak je vo vnútri mokrý nebo vlhký (napr. v prípade
prederavenia igelitového sáčku alebo keď sa použila rolka bez igelitového
sáčku), alebo al je viditelne špinavý.

Bezaldehydový dezinfekčný a čistiaci prípravok
s preukázanou účinnosťou na vysoko rezistentné baktérie,
výborným čistiacim účinkom a dobrou materiálovou
znášanlivosťou.

Váš 360°
systém ochrany

Neobsahuje aldehydy

Veľmi dobrá materiálová znášanlivosť

Bez zápachu

 Bezstarostné použiívanie

Igelitová fólia v zásobníku
zabraňuje šíreniu baktérií

Štúdie: Dezinfekčný prípravok na povrchy
na báze KAS účinný na MRGN

Igelitový sáčok odstraňuje riziko kontaminácie
zásobníka a zároveň šetrí čas nutný na čistenie
a dezinfekciu zásobníka. Nutnou podmienkou
je vysoká stabilita a pevnosť igelitového sáčku.
To bolo potvrdené pri náročnom testovaní
prvého zásobníkového systému s rolkou
v igelitovom sáčku, ktorý bol uvedený na trh.

V niekoľkých vedeckých štúdiach sa objavuje
otázka účinnosti dezinfekčných prípravkov na
báze KAS bez aldehydov na gram-negativní
bakterie. Nejnovější studie prokázala,
že dezinfekční přípravek bez aldehydů, který
obsahuje KAS2, je kompletně účinný na MRGN.

Testy boli uskutočnené so systémom BODE X-Wipes
Zdroj: Interní testování, Oddělení výzkumu a vývoje,
PAUL HARTMANN AG, 2013
1

Testovaným prípravkom boll Mikrobac® forte
Zdroj: Reichel M et al (2014). Wirksamkeit
verschiedener Flächendesinfektionsreiniger
gegenüber hochresistenten gramnegativen Bakterien.
HygMed 2014; 39-Suppl. DGKH 2014

2

Preukázaná účinnosť
Baktericidná, fungicidná na kvasinky, tuberkulocidná,
virucidná na obalené vírusy (vr. HBV, HIV, HCV),
účinný na MNV, adeno-, polyoma- a rotavírusy.

