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Dezynfekcja powierzchni oraz wyrobów medycznych 

 
mikrozid® PAA wipes 
 
Chusteczki dezynfekcyjne o działaniu sporobójczym (w tym 
Clostridium difficile)   na bazie kwasu nadoctowego do 
dezynfekcji wyrobów medycznych i wszelkiego rodzaju 
powierzchni 

 
Zalety produktu: 
 
■ szerokie spektrum działania (w tym C.difficile i Bacillus subtilis)  
■ gotowy do użycia 
■ nie wymaga aktywacji 
■ możliwość stosowania w dezynfekcji sond TEE (echokardiografii przez 
przełykowej) 
� Trwałość 28 dni od chwili otwarcia 
� Wysoka wydajność - jedna chusteczka wystarcza do dezynfekcji ok. 5,7 m2 

powierzchni 
 

Dane dotyczące produktu: 
 
Skład:  
100 g preparatu dezynfekcyjnego, którym nasączone są chusteczki zawiera: 0,07% 
kwas nadoctowy oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy 
 
 

Dane chemiczne i fizyczne roztworu substancji czynnych 

Wygląd:      bezbarwny 

Gęstość (20oC):     ok. 1,02 g/cm3 

Wartość pH (20oC):     ok. 2,2 

 
 

Właściwosci użytkowe 
 
Produkt mikrozid®PAA wipes dzięki szerokiemu spektrum działania i krótkiemu 
czasowi oddziaływania jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie istnieje 
wysokie ryzyko namnażania drobnoustrojów chorobotwórczych, np.: izolatki, sale 
operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, oddziały neonatologiczne  
„brudne” sektory w obrębie centralnej sterylizatorni i pracownie endoskopowe. 
Chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym 
inkubatorów) oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Szczególnie zalecane są do 
powierzchni znajdujących się w pobliżu pacjenta oraz powierzchni mających częsty 
kontakt z rękami i skórą. 



Ze względu na szerokie spektrum działania oraz doskonałą tolerancję materiałową 
chusteczki mikrozid®PAA wipes mogą być stosowany do dezynfekcji powierzchni 
bezkanałowych wyrobów medycznych takich jak : 
- sondy do przezprzełykowej echokardiografii (TEE) 
- wzierniki nosowo-gardłowe (otorynolaryngologia) 
- sondy ultradźwiękowe 
 
Dzięki skuteczności sporobójczej produkt mikrozid®PAA wipes jest odpowiedni do 
zapobiegania i zwalczania ognisk Clostridium difficile. 
W opakowaniu znajduje się 50 szt. Chusteczek o wymiarach 20x30 cm odrywanych 
pojedynczo. 
 

Skuteczność mikrobiologiczna  
 
Produkt mikrozid®PAA wipes jest skuteczny wobec: 
• bakterii • grzybów • wirusów ( HIV, HBV, Noro, adeno, polio ) • Tbc • sporów ( w tym 
C.difficille) do 15 min  
• przebadany zgodnie z normami  EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 
13704. 

 
Wskazówki dotyczące stosowania 
Powierzchnie należy dokładnie przetrzeć chusteczką, a następnie pozostawić do 
wyschnięcia. Przed użyciem mikrozid®PAA wipes należy upewnić się, że z 
powierzchni usunięte zostały wszelkie widoczne zabrudzenia. 
  
 

Dopuszczenia producentów: 
• sondy TEE firmy Phillips 
• głowice ultradźwiękowe firmy Phillips 
• endoskopy firmy Karl Storz 
 

 
Oznakowanie zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej:  
 
Xi: Produkt drażniący. 
R36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę. 
S2:  Chronić przed dziećmi. 
S25: Unikać zanieczyszczenia oczu. 
S28:  Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. 
 

Uwagi 
 
Środki dezynfekcyjne należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Przed każdorazowym użyciem należy zapoznać się z oznakowaniem i 
informacją o produkcie.  
 
Chronić przed działaniem wysokich temperatur i promieni słonecznych. Produkt 
mikrozid®PAA wipes nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wykonanych z 
mosiądzu, miedzi, aluminium a także na powierzchniach chromowanych. Należy 



przestrzegać uwag producenta odnośnie powierzchni poddawanych działaniu 
preparatu, a w razie potrzeby należy potwierdzić tolerancję materiałową przed 
zastosowaniem produktu. Nie używać po upływie terminu ważności. 
 

Typ i wielkość opakowania 
 
Wielkość opakowania Opakowanie zbiorcze 
50 chusteczek w pojemniku 10 pojemników 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 
 
Uchwyt do mocowania na ścianie – pojemnik typu „jumbo” 
 

  
Informacja dotycząca ochrony środowiska 
Produkty firmy Schülke& Mayr GmbH wytwarzane są według nowoczesnych i 
bezpiecznych technologii z zachowaniem dbałości o ochronę środowiska, zasad 
ekonomicznych i wysokich standardów jakości. 
 
 
 
Certyfikat 
CE 0297 
 
Wytwórca 
Schülke & Mayr GmbH 

Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy 
 

Dystrybutor 

Schulke Polska Sp. z o. o.  

ul. Rydygiera 8 

01 – 793 Warszawa 

tel. 22 568-22-02  fax.: 22 568-22-04 

schulke.polska@schuelke.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


