Matam
99.999%
dos germes

TOALHETES COM ALCÓOL
SECAGEM RÁPIDA SEM MANCHAR
Gama completa
Não mancha

Para todas as
necessidades. Os
toalhetes unitários
em saquetas são
ideais para usar
antes das injeções e
os toalhetes de
maior dimensão são
adequados para as
superfícies de
dispositivos médicos
não invasivos. Os
mini toalhetes são
perfeitos para a
desinfeção de
sondas.

O álcool isopropílico
de grau médico
evapora
rapidamente sem
deixar resíduos ou
manchas: ótimos
para superfícies
como vidro, aço
inoxidável e ecrãs.

Incluindo MRSA, E.coli,
Pseudomonas e
Enterococcus
em conformidade com
as normas EN1276,
EN13727, EN14561 e
EN14562

Toalhetes desinfetantes para dispositivos
médicos não invasivos:
• secagem ultra rápida
• sem manchar

TOALHETES ALCÓOL

Saturados com álcool
isopropílico a 70% de grau
farmacêutico de elevada
qualidade, ao contrário de
outros produtos cuja
composição de álcool de grau
inferior contendo impurezas,
deixa resíduos e manchas.
Os toalhetes Clinell atuam como
um desinfetante rápido, que
não mancha os equipamentos,
com uma eficácia bacteriana
comprovada.

SAQUETAS

Embalados individualmente,
estes toalhetes são
especialmente indicados para a
desinfeção antes da injeção, ou
para de forma rápida desinfetar
as superfícies de equipamento
médico não invasivo.
Fornecidos em práticas caixas
com 100 saquetas.

Matam pelo menos

99.999%
dos germes

TOALHETES PLUS+

Proporcionam a mesma
elevada qualidade do álcool de
grau farmacêutico com o
benefício acrescentado de
0,5% de amónio quarternário
para uma proteção adicional e
uma ação destrutiva dos
germes.

TOALHETES MINI

Os toalhetes de menor
dimensão oferecem uma
eficiência de custos aquando
da limpeza de equipamentos
médicos não invasivos de
pequenas dimensão como as
sondas de ultrassons.

EMBALAGEM ÚNICA

Transporta o acondicionamento de toalhetes
para o século XXI.
Os toalhetes são retirados e dispensados de
uma única vez, logo a área superior do
toalhete seguinte nunca seca, o que é uma
vantagem em relação aos dispensadores em
forma de tubo. É eliminada a possibilidade da
existência de toalhetes secos contaminados
para além dos riscos relacionados com o
controlo da infeção.
São ainda um produto amigo do ambiente,
devido à menor quantidade de embalagem a
descartar, ao contrário dos dispensadores de
álcool tubulares comuns.

QUALIDADE SUPERIOR

Contendo 25gsm (gr/m²) de tecido “não
tecido”, apresentam uma menor espessura e
uma maior humidade do que os outros
produtos. É permitida a limpeza de áreas de
maior dimensão, com uma menor quantidade
de toalhetes, o que traduz uma poupança de
tempo e de custos,

REF

DESCRIÇÃO

QUANT/CAIXA

CASS100

Toalhetes desinfetantes com álcool 70%
(Saquetas) Dimensões: 16,3x 10,6cm
CDM* 16984722

100 saquetas por embalagem
12 embalagens por caixa

CAW100L

Toalhetes desinfetantes com álcool 70%
(Large - 100) Dimensões: 18,5x 17cm
CDM* 16984749

100 toalhetes por embalagem
12 embalagens por caixa

CAW150L

Toalhetes desinfetantes com álcool 70%
(Large – 150) Dimensões: 18x18cm
CDM* 16984730

150 toalhetes por embalagem
18 embalagens por caixa

*Código Dispositivo Médico
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