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TEMİZLİK VE  
DEZENFEKSİYON

İÇİN MENDİL

KULLANIM ALANLARI ÖZELLİKLER 

KİMYASAL İÇERİK MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER 

Emdirilen solüsyon: Etanol,Chlorhexidin diglukonat, 
sentetik esans, eksipiyenler

 LINGET’ANIOS' a emdirilmiş solüsyon:
• Berrak, renksiz
• Yoğunluk +20°C'de : ≈ 0.934
• pH : ≈ 6

LINGET’ANIOS' a emdirilmiş solüsyon

Etkinlik Standartlar Temas süresi

Ürüne ait tüm antimikrobiyal etkinlik çalışmaları bilimsel dosyasında 
mevcuttur, istenildiği takdirde verilebilir.

KULLANIM ÖNLEMLERİ 

AMBALAJ KULLANIM ÖNLEMLERİ 

• Büyük kutu ve yedek paket,
120 mendil, her biri 130 x 190 mm
1 kutu + 3 yedek paket   Ref : 299.303
1 kutu + 6 yedek paket   Ref : 299.306
12 yedek paket                                  Ref : 299.312

• Küçük kutu ve yedek paket,
120 mendil, her biri 65 x 100 mm
1 kutu + 3 yedek paket                   Ref : 299.203
1 kutu + 6 yedek paket            Ref : 299.206

Tehlikeli – Kullanım önlemlerine uyunuz (Kimyasal ürünlerin
sınıflandırılması ve etiketlenmesi ile ilgili Avrupa kurallarına
göre hazırlanmıştır.)
Depolama: +5°C ile +25°C aralığında
Sınıf IIa Tıbbi Cihaz (93/42/EEC Direktifi düzenlenmiş şekliyle)

Kullanıma hazır tek kullanımlık mendil.Gerektiği kadar 
mendil kullanarak  cihazların  tüm  yüzeylerine  uygulayın.
İstenilen antimikrobiyal  etkinlik  süresine  bağlı  olarak 
cihazı  5  ila  15  dk. hareket ettirmeden bekleyin. Tıbbi 
cihaz cilt  veya mukoza ile temas  etmiyorsa  durulama  
gerekmez.  Gereken  sıklıkta  ve gerektiği şekilde veya 
ünitenin hijyen planına göre işlem tekraredilir.Her  kullanım  
sonrası  ağzını  sıkıca  kapatın.Kullanılmış mendiller tekrar 
kullanılmamalıdır, dezenfeksiyon garanti edilemez

Mayalar 5 dakika

Bakteriler 1 dakika

Küfler 15 dakika

Virüsler 1 dakika
15 dakika

HIV, Herpesvirüs

HBV

LINGET’ANIOS mendiller bir temizlik ve dezenfeksiyon 
solüsyonu ile emdirilmiş şekildedir, daldırılamayan ve 
non-invaziv tıbbi cihazların(steteskoplar, klasik ultrason
probları, basınç sensörleri,kan şeker ölçüm cihazları,
tansiyon aletleri,refleks çekiçleri...) iki hasta arası
temizlik ve dezenfeksiyonu için uygundur. Hoş 
kokuludur.




