Čisto. Profesionalno. Kimi.

clinik
medicinska linija

clinik aktiv

Čistilno
sredstvo

Pripravljena raztopina za čiščenje bolnikove okolice in delovnih površin.

OSNOVNE INFORMACIJE

UČINKOVITOST

• za vzdrževanje higiene
• hitro in učinkovito čiščenje
• brez izpiranja
• hitro sušenje
• ne pušča sledi
• prijeten vonj

Clinik Aktiv je vodna raztopina površinsko aktivnih
snovi, ki dajejo izdelku moč odstranjevanja nečistoč s
površin in drugih snovi, ki omogočajo čiščenje površin
brez izpiranja s hitrim sušenjem.

PODROČJE UPORABE
Clinik Aktiv je pripravljena raztopina čistilnega sredstva,
ki zagotavlja učinkovito in hitro čiščenje bolnikove okolice in delovnih površin v bolnišničnem in ambulantnem okolju ter domovih in drugih socialno-varstvenih
zavodih. Sredstvo je namenjeno vzdrževanju higiene
v bolnikovi in oskrbovančevi okolici (robovi postelj,
omarice ob postelji, servirna mizica, trapez, stojalo za
transfuzijo in ostalih vodoodpornih površin). Po uporabi sredstva površine ni potrebno izpirati z vodo.

NAČIN UPORABE
Clinik Aktiv je pripravljeno sredstvo za uporabo. V
koncentrirani obliki ga nanesite na površino s pršenjem
ali s čisto krpo in z njo očistite površino. Izpiranje ni
potrebno. Pustite, da se površina posuši.

VARNOSTNI NAPOTKI
Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila
se obrnite na proizvajalca izdelka. Clinik Aktiv nima
dezinfekcijskega učinka in ni primeren za razkuževanje
površin in materialov. Priporočljiva je uporaba zaščitnih
rokavic. Varnostni list je profesionalnemu uporabniku
na voljo na njegovo zahtevo.

PAKIRANJE
Clinik Aktiv 1L plastenka

SKLADIŠČENJE
Hraniti v originalni, tesno zaprti embalaži na suhem
mestu pri temperaturi med 5°C in 25°C.

ROK UPORABE
Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje odtisnjenega
na embalaži.

SESTAVA
<5% anionske površinsko aktivne snovi, parfumi,
konzervans (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

clinik k

clinik des al

clinik aktiv
clinik rtu
nega in
dezinfekcija rok

• brez aldehida
• široko področje delovanja - baktericidno,
mikobaktericidno, fungicidno in virucidno
• hitro delovanje
• brez izpiranja
• hitro sušenje
• ne pušča sledi

PODROČJE UPORABE
Clinik Des Al je pripravljena alkoholna raztopina za hitro
in učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov
in medicinskega inventarja (škarij, stetoskopov, oralnih
termometrov, bolnišničnih pozivnikov, bolniških
postelj, miz za prevoz in pregled, ...) ter ostalih površin
v bolnišničnem in ambulantnem okolju (delovnih
površin, zidov v medicinskih ustanovah in čakalnicah
za bolnike, sanitarnih površin, ...) ter povsod, kjer je
povečano tveganje okužb.

NAČIN UPORABE
Clinik Des Al se uporablja kot koncentrat za pršenje in
potapljanje. Z razpršilko nanesite sredstvo z razdalje
okoli 30 cm in pustite učinkovati. Površina bo po
kratkem času suha in je ni potrebno dodatno izpirati.
Priporočljivo doziranje je 40 do 50 ml/m2. Pri postopku s potapljanjem material potopite v dezinfekcijsko
sredstvo in pustite učinkovati. Po končanem postopku
dezinfekcijsko sredstvo zavržite. Najboljši dezinfekcijski
učinek dosežete na predhodno dobro očiščenih površinah. Zagotovite, da bo površina popolnoma omočena.
Razkužilo: 100g Clinik Des Al vsebuje 65g Etanola in 4g
Propan-2-ola.

UČINKOVITOST
Clinik Des Al ima dokazane mikrobiološke lastnosti v
skladu z naslednjimi standardi in smernicami:
• Baktericidno delovanje: SIST EN 1040:2006 in SIST EN
13727:2004
• Mikobaktericidno delovanje: SIST EN 14348:2005
• Fungicidno delovanje: SIST EN 1275:2006
• Virucidno delovanje: smernica DVV (Deutschen
Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten)
in RKI (Robert Koch-Institute)

VARNOSTNI NAPOTKI
Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Clinik Des Al ni
primeren za uporabo na površinah in materialih, občutljivih na alkohol. Priporočljiva je uporaba zaščitnih
rokavic. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.
Ne razprševati po električnih napravah.

ANTIBACTERI

Medicinski
pripomoček

DELOVANJE
KO

Nevtralno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola.

OSNOVNE INFORMACIJE

TIVITY
IBAKTERIJ
S
ANT

clinik des al

AC
AL

OPOZORILA
Nevarno. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Hraniti zunaj
dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. Ne
vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti
počivati v položaju, ki olajša dihanje. Hraniti na dobro
prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi
predpisi.

PAKIRANJE
Clinik Des Al 1L plastenka
Clinik Des Al 1L plastenka z razpršilko
Clinik Des Al 5L ročka

SKLADIŠČENJE
Hraniti pri temperaturi med 5°C in 25°C.

ROK UPORABE
3 leta od datuma proizvodnje odtisnjenega na embalaži. Datum proizvodnje in številka serije sta odtisnjeni
na embalaži

Učinkovitost

Uporabna koncentracija
izdelka

Čas delovanja

Bakterije
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
(MRSA)

nerazredčeno, v čistem okolju

30 sekund

Mikobakterije
Mycobacterium terrae

nerazredčeno, v čistem okolju

30 sekund

Virusi z ovojnico
Hepatitis B virus
Hepatitis C virus
HIV virus

nerazredčeno

30 sekund

Virusi gripe
(človeški in živalski)
H5N1
H1N1

nerazredčeno

30 sekund

Virus vakcinije

nerazredčeno

15 sekund

Plesni
Aspergillus niger

nerazredčeno

5 minut

Kvasovke
Candida albicans

nerazredčeno

30 sekund

clinik K

Biocidni
proizvod

Koncentrirano čistilno sredstvo z dezinfekcijskim učinkom.

OSNOVNE INFORMACIJE

VARNOSTNI NAPOTKI

• za čiščenje in razkuževanje
• učinkuje proti bakterijam
• učinkuje proti kvasovkam
• kompatibilnost z materiali
• prijeten vonj

Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila
se obrnite na proizvajalca izdelka. Ne mešati z drugimi
čistili. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic.
Pripomočke (razpršilka, krpa, …), uporabljene v
postopku razkuževanja, izperemo s čisto vodo.

PODROČJE UPORABE

OPOZORILA

Clinik Antibac K je koncentrirano sredstvo za čiščenje
in razkuževanje vseh vrst površin (tal, oblog, pohištva,
pomivalnih korit, sanitarij, ogledal, stekel, ...) v
bolnišničnem in ambulantnem okolju ter domovih in
drugih socialno-varstvenih zavodih. S svojo sestavo
zagotavlja odstranjevanje vseh vrst nečistoč in
dezinfekcijsko delovanje.

Nevarno. Povzroča hude opekline kože in poškodbe
oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne
rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za
obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa
kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI
STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti
vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

NAČIN UPORABE
Za redno vzdrževanje čistoče priporočamo uporabo
0,5% raztopine sredstva Clinik K.
Za doseganje dezinfekcijskega učinka pripravljeno
raztopino nanesite na predhodno dobro očiščeno
površino ter pustite delovati skladno s priporočili
proizvajalca. Uporabne koncentracije in kontaktni časi
za doseganje dezinfekcijskega učinka so navedeni v
tabeli.
Pripravljeno raztopino nanesite na površino s pršenjem
ali s čisto krpo in pustite učinkovati. Na površinah, ki ne
prihajajo v neposreden stik s sluznico in živili, izpiranje
ni potrebno. V nasprotnem primeru površino izperite s
čisto vodo in/ali obrišite s čisto krpo.
Pri postopku s potapljanjem material potopite v
sredstvo in pustite učinkovati, nato izperite s čisto
vodo.
V primeru trdovratnejše umazanije podaljšamo čas
delovanja in/ali postopek ponovimo.

SESTAVA
5-15% kationske površinsko aktivne snovi; <5%
neionske površinsko aktivne snovi, NTA (nitrilotriocetna
kislina) in njene soli; parfumi, konzervans
(Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).
Razkužilo. 100g Clinik K vsebuje 5,65g kvaterne
amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi.

UČINKOVITOST
Clinik K ima dokazane mikrobiološke lastnosti v skladu
z naslednjima standardoma:
• Baktericidno delovanje: SIST EN 1276:2010
• Fungicidno delovanje: SIST EN 1650:200

PAKIRANJE
Clinik K 1L plastenka

SKLADIŠČENJE
Hraniti v originalni, tesno zaprti embalaži na suhem
mestu pri temperaturi med 5°C in 25°C.

ROK UPORABE
2 leti od datuma proizvodnje odtisnjenega na
embalaži.

Učinkovitost

Uporabna
koncentracija
izdelka

Čas delovanja

Bakterije
Staphylococcus aureus
(MRSA)
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa

1% raztopina, v čistem
okolju

5 minut

Virusi z ovojnico
HIV virus

1% raztopina, v čistem
okolju

5 minut

Kvasovke
Candida albicans

0,5% raztopina, v čistem
okolju

10 minut

clinik RTU

Biocidni
proizvod

Pripravljena raztopina čistilnega sredstva z dezinfekcijskim učinkom.

OSNOVNE INFORMACIJE

VARNOSTNI NAPOTKI

• pripravljena raztopina za čiščenje in razkuževanje
• enostavna uporaba
• učinkuje proti bakterijam
• učinkuje proti kvasovkam
• kompatibilnost z materiali
• prijeten vonj

Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila
se obrnite na proizvajalca izdelka. Hraniti zunaj dosega
otrok. Ne mešati z drugimi čistili. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Pripomočke (razpršilka, krpa, …)
uporabljene v postopku razkuževanja, izperemo s čisto
vodo.

PODROČJE UPORABE
Clinik RTU je sredstvo za čiščenje in razkuževanje vseh
vrst površin (tal, oblog, pohištva, pomivalnih korit,
sanitarij, ogledal, stekel, ...) v bolnišničnem in ambulantnem okolju ter domovih in drugih socialno-varstvenih
zavodih. S svojo sestavo zagotavlja odstranjevanje vseh
vrst nečistoč in dezinfekcijsko delovanje.

NAČIN UPORABE

PAKIRANJE
Clinik RTU 1L plastenka

SKLADIŠČENJE
Hraniti v originalni, tesno zaprti embalaži na suhem
mestu pri temperaturi med 5°C in 25°C.

ROK UPORABE
2 leti od datuma proizvodnje odtisnjenega na
embalaži.

Sredstvo Clinik RTU nanesite na površino s pršenjem
ali s čisto krpo. Na površinah, ki ne prihajajo v neposreden stik s sluznico in živili, izpiranje ni potrebno. V
nasprotnem primeru površino izperite s čisto vodo in/
ali obrišite s čisto krpo.
Za doseganje dezinfekcijskega učinka sredstvo nanesite na predhodno dobro očiščeno površino ter pustite
delovati skladno s priporočili proizvajalca. Kontaktni
časi za doseganje dezinfekcijskega učinka so navedeni
v tabeli.
Pri postopku s potapljanjem material potopite v
sredstvo in pustite učinkovati, nato izperite s čisto
vodo.
V primeru trdovratnejše umazanije podaljšamo čas
delovanja in/ali postopek ponovimo.

SESTAVA
<5% kationske in neionske površinsko aktivne snovi,
NTA (nitrilotriocetna kislina) in njene soli; parfumi,
konzervans (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).
Razkužilo. 100g proizvoda vsebuje 0,06g kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi.

UČINKOVITOST
Clinik RTU ima dokazane mikrobiološke lastnosti v
skladu z naslednjima standardoma:
• Baktericidno delovanje: SIST EN 1276:2010
• Fungicidno delovanje: SIST EN 1650:2008

Učinkovitost

Uporabna
koncentracija
izdelka

Čas delovanja

Bakterije
Staphylococcus aureus
(MRSA)
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa

nerazredčeno, v čistem
okolju

5 minut

Virusi z ovojnico
HIV virus

nerazredčeno, v čistem
okolju

5 minut

Kvasovke
Candida albicans

nerazredčeno, v čistem
okolju

10 minut

KRATEK PREGLED DEZINFEKCIJSKIH LASTNOSTI IZDELKOV SKUPINE CLINIK
CLINIK AKTIV

CLINIK K

CLINIK RTU

CLINIK DES AL

-

+

+

++

Čistilni učinek

Baktericidno
Fungicidno

Baktericidno
Fungicidno

Baktericidno
Mikobaktericidno
Fungicidno
Virucidno

Površinsko aktivne in
druge snovi

Kvaterne amonijeve
spojine

Kvaterne amonijeve
spojine

Alkoholi

Uporabna
koncentracija

nerazredčeno

0,5 - 1% raztopina

nerazredčeno

nerazredčeno

Predpisan čas
učinkovanja

/

5 - 10 minut

5 - 10 minut

15 sekund - 5 minut

Visoko učinkovito sredstvo
za čiščenje.
Izboljša učinkovitost
dezinfekcije.

Kompatibilnost z materiali.
Učinkovit pri nizkih
koncentracijah.

Pripravljen za uporabo.
Kompatibilnost z materiali.

Hitro delujoče sredstvo.
Hitro sušenje.

CLINIK AKTIV

CLINIK K

CLINIK RTU

CLINIK DES AL

·

·
·

·
·

Mikrobiološka
učinkovitost

Spekter delovanja

Aktivna snov

Prednosti

PRIPOROČILA ZA UPORABO

Čiščenje
Čiščenje in
dezinfekcija

·

Dezinfekcija

Kimi, d.o.o.
Planjava 1
SI1236 Trzin

T: +386(0)1 5300 550
F: +386(0)1 5300 580

E: info@kimi.si
W: www.kimi.si

