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D – Wipes Q 700ks 

 

 

D – Wipes Q 
Alkoholové dezinfekčné utierky s prímesou chlorhexidinu 

a peroxidu vodíka určené na čistenie a dezinfekciu rúk a povrchov 

 

  

 

 

 

 

 

 

D – Wipes Q 700ks 

Náhradná náplň 

D – Wipes Q 160ks 

tuba 

Používajte biocídne 

prípravky bezpečne. Pred 

použitím si vždy prečítajte 

údaje na obale 

a pripojené informácie 

o prípravku.  

http://www.profesionalnahygiena.sk/
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Zvlhčené dezinfekčné utierky z netkanej textílie D-Wipes Q sú umiestnené v dózach so 

špeciálnym uzáverom, ktorý zabraňuje vysychaniu. Dóza pre D-Wipes Q 700 má tvar vedierka 

so špeciálnym viečkom a taktiež sa dodáva náhradná náplň v PP/PE sáčiku.  

Dóza pre D-Wipes Q 160 má tvar tuby so špeciálnym viečkom na viacnásobné uzatváranie.  

Vo vnútri oboch dóz je vždy umiestnená rolka zvlhčenej netkanej textílie s perforáciou, ktorá 

umožňuje pri priechode vyťahovacou štrbinou utierky jednotlivo odtrhávať.  

Dezinfekčný roztok je silno alkoholicky, utierky sú určené na rýchlu dezinfekciu malých plôch, 

zdravotníckych prostriedkov a rúk. Výrobok je registrovaný ako biocídny prípravok typu PT01 

osobná hygiena človeka a PT02 Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na 

priamu aplikáciu na  ľudí alebo zvieratá. Utierky sú určené iba na profesionálne použitie! 

Predmet nebo plochu dôkladne utrite utierkou a nechajte vyschnúť. Pre väčšie plochy sa 

odporúča použiť vždy viac utierok, prípadne opakovane povrch utrieť. Pre baktericídny 

a virucídny účinok na ruky použite jednu alebo dve utierky D-Wipes Q. Utierky nie sú vhodné 

na utieranie plexiskla, koženných a koženkových materiálov, pretože spôsobujú vysychanie 

a pri dlhodobom používaní tak môžu v takýchto materiáloch vznikať povrchové praskliny.  

Účinné látky v g na 100 g roztoku: 

etanol 40 g , propán-2-ol 25 g, kyselina D-glukónová, zlúčenina s N,N''-bis(4-chlórfenyl)-3,12-

diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis (amidimidom) (2:1) 0,64 g 

Číslo registrácie: bio/566/D/20/CCHLP 

Bezpečnostné upozornenia: 

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 

zdrojov zapálenia. Nefajčite. 

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne 

dýchať. 

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
 

Poskytnutie prvej pomoci: 

Po kontakte roztoku s očami - Oči vypláchnite pri otvorených viečkach smerom od vnútorného 

kútika k vonkajšiemu, tečúcou pitnou vlažnou vodou. Ak sú v oku prítomné kontaktné šošovky, 

odstráňte ich a pokračujte vo vyplachovaní. V prípade pretrvávajúceho podráždenia oka, 

vyhľadajte lekársku pomoc. 
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