
Ytdesinfektionsservetter med tensid
I sortimentet Antibac Ytdesinfektionsservetter med tensid finns servetter för alla områden.

Servetterna desinficerar effektivt samtidigt som de rengör ytan med tillsatsen av tensid.
Vätskan i produkten är 70 vol% denaturerad etanol och har baktericid effekt (EN13727),

fungicid effekt (EN13624) samt effekt på alla höljeförsedda virus.

Fördelar med Antibac Servetter i rör, 70 st
• Servetten har en god, tålig kvalitét och är 20 x 20 cm

• Indränkt med 4 ml vätska/servett

• Passar bra för desinfektion av t.ex. toaletten, handfat, dörrhandtag, rostfria ytor, kakel och
klinker.

• Praktisk förpackning att ha i t.ex. utryckningsfordon, vid servering eller på kontor

• Effektivt komplement till städning i sjukdomstider

• Smidig förpackning och lätt att använda.

Fördelar med AntibacStora dukar i flow pack, 12 st
• Servetten har en tjock, god kvalitét och är 24 x 40 cm

• Väl indränkt med strax över 40 ml vätska/servett

• En servett räcker till en hel patientsäng eller ca 6-10 m2

• Etanolbserad 70 vol% med tensid

• Ytan behöver inte rengöras innan desinfektion.

• 12 stora dukar i en återförslutningsbar förpackning.

• Passar för desinfektion av större ytor, som t.ex. patientsängar,
instrumentbord, köksbänkar, toaletter etc.

Gör så här:
• Bearbeta ytan noga med en servett och se till så att den är

fuktig under hela kontakttiden (se sidan 2 för kontakttid).

• Låt ytan lufttorka
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Produktnamn Art.nr Antal st/krt Antal krt/pall EAN
Antibac Ytdesinfektionsservett med tensid i rör, 70 st 603041 12 64 7054956030416
Antibac Stora Ytdesinfektionsservetter med tensid, 12 st 603043 10 64 7054956030416



Mikrobiologisk information

Bactericidal effekt
EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 5 min

Staphylococcus aureus 5 min
Enterococcus hirae 5 min

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa 5 min
Staphylococcus aureus 5 min
Enterococcus hirae 5 min
Escherichia coli 5 min

Yeasticidal effekt
EN 13624 Candida albicans 5 min

EN 13697 Candida albicans 5 min

Mycobactericidal effekt
EN 14348 Mycobacterium terrae 60 sek

Mycobacterium avium 60 sek
Virucidal effekt

EN 14476 Adenovirus 30 sek
Human Rotavirus 30 sek
Murine Norovirus 2 min

DVBV/RKI* Bovine viral diarrhea(BVDV) 30 sek (surrogate of HCV) 
Vaccinia virus 30 sek

*Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVBV) och
Robert Koch-Institute (RKI).

Typ av formulering 
• Våtservett

Ytdesinfektionsservetter
med tensid
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