
 

 

 

Informace o výrobku 

HYGIENICKÉ UBROUSKY 
Dezinfekční ubrousky připravené k použití  
• Neobsahují aldehyd ani fenol 
• Rychleschnoucí 
• Velmi dobře snášenlivé s kůží 
• Vůně neutrální, citronová svěží nebo vanilka  
• Uvedena tekutá impregnace VAH 

Typ produktu: 
Hygienické ubrousky UNIGLOVES jsou dezinfekčním prostředkem 
pro čištění malých ploch, přístrojů, rukojetí a záhybů atd.  Impregnační 
tekutina  působí na bázi etanolu a  kvartérní sloučeniny ve smyslu 
zákona  o zdravotnických produktech (MPG - Medical Products Act). 
Hygienické ubrousky UNIGLOVES splňují zákonné požadavky na 
bezpečnost práce podle TRGS 525/540. 

 

Oblasti použití: 
Hygienické ubrousky UNIGLOVES  jsou vhodné pro všechny oblasti praxe 
a nemocnice: 
• Všechny oblasti dentální medicíny  
• Ošetřovny, operační stoly, lékařské vybavení atd. 
• Dezinfekci malých zařízení 

 

Aplikace: 
Rozstřihněte jeden z horních rohů sáčku naplněného hygienickými 
ubrousky UNIGLOVES a naplňte obsah (role z netkané textilie 
impregnačním roztokem) do příslušné, k tomu určené dávkovací dózy, z 
jejíhož středu vytáhněte první ubrousek otevřením víka dózy, a poté dózu 
zase zavřete. 
Předměty, povrchové plochy a díly dobře otřete a nechte uschnout. 
Dezinfikované plochy, předměty a díly opět používejte až po uplynutí 
stanovené doby působení. 
Nepoužívejte na plochy citlivé na alkohol, jako jsou 
akrylová skla. 

 

Mikrobiologie: 
Hygienické ubrousky UNIGLOVES působí 
• baktericidně (vč. Tb, MRSA a mycobacterium terrae) 
• proti kvasinkám (candida albicans) 
• virucidně (HIV, HBV, HCV, vaccinia viru, lidský rotavir, adenovir,  

myší novorovis MNV, virus dětské obrny, viry chřipky) 
 

Doba působení podle VAH: 5 minut 
Baktericidně / účinek proti kvasinkách/ Tb: 
Baktericidně: (vysoká zátěž). 
MRSA, s. aureus, E. hirae, P aeruginosa, 
C. albidcans, E. coli, P. mirabilis                                           30 sekund 
Účinek proti kvasinkám DIN EN 13624 (vysoká zátěž)        30 sekund 
Acinetobacter baumannii DIN EN 13727                              30 sekund 
Tbc: 
Mycobacterium terrae,  
Mycobacterium avium DIN EN 14348                                     1 minuta 
HBV-virucidní (HIV) se zatížením proteinem  3 minuty 
Virucidní: 
BVDV (HBV/HIV/HCV) (influenzavirus, 
H1N1/H5N1, herpes-, corona-, SARS- CoV.) 30 sekund 
Vaccinia kmen Elstree                                                           30 sekund  
HBV-virucidní (HIV) bez zátěže 1  minuta 
HBV-virucidní (HIV) vysoká zátěž 3  minuty 
Adenovirus typ 5 DIN EN 14476 (nízká zátěž) 5  minut 
Humaner rotavirus DIN EN 14476 (nízká zátěž) 1 minuta 
Poliovirus typ 1 DIN EN 14476 (nízká zátěž) 5  minut 
MNV Norovirus DIN EN 14476 (vysoká zátěž) 5  minut 

 

Fyzikálně-chemické údaje: 
Vzhled: čirý, bezbarvý, 
Hodnota pH cca 5,0 
Hustota (20°C): 0,900 - 0,920 
Údaje se vztahují k roztoku před impregnací ubrousků.  

 
 
 
 

 
      BEZPEČNOST KVALITOU 

 
 

 

0124 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008: 

  
Nebezpečí: 
H228 Hořlavá tuhá látka. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.. 
P101 Nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo štítek s 

označením. 
P102 Nesmí se dostat do rukou dětem. 
P103 Před použitím si přečtěte etiketu. 
P210 Nenechávejte v blízkosti vysokých teplot/ jisker/ 

otevřeného plamene/ /horkých povrchových ploch.  
Nekuřte. 

P280 Noste ochranné rukavice / ochranné brýle. 
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 

oplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní 
čočky. Pokračujte ve vyplachování.  

Zvláštní upozornění:  
Před použitím si vždy znovu přečtěte informace o preparátu 
a bezpečnostní údajový list (www.unigloves.de). 

Zvláštní upozornění: 
Nádobu udržujte těsně uzavřenou. Chraňte před horkem a přímým 
slunečním zářením. Uchovávejte pod zámkem a mimo dosah dětí.  

Formy dodávky: 
Neutrální 
Dávkovač s 90 ubrousky č. výrobku: 9095 
Doplňovací sáček s 90 ubrousky č. výrobku: 9094 
Dávkovač se 120 ubrousky č. výrobku: 9095-120 
Doplňovací sáček se 120 ubrousky č. výrobku: 9094-120 
Doplňovací sáček s 200 ubrousky č. výrobku: 9092-300 
Lemon fresh 
Dávkovač s 90 ubrousky č. výrobku: 9093 
Doplňovací sáček s 90 ubrousky č. výrobku: 9096 
Dávkovač se 120 ubrousky č. výrobku: 9093-120 
Doplňovací sáček se 120 ubrousky č. výrobku: 9096-120 
Dávkovač s 200 ubrousky č. výrobku: 9099 
Doplňovací sáček s 200 ubrousky č. výrobku: 9092-200 
Vanilka 
Doplňovací sáček se 120 ubrousky č. výrobku: 9098-120 

Výpis 
Uvedena tekutá impregnace VAH 

Označení: 
CE 0124 
UN-č. 3175 

 
 

Posudek 
Prof. Dr. med. Werner, Schwerin: Výrok o vhodnosti jako prostředku na 
dezinfekci ploch z 02 10. 2001; 
Výrok o tuberkulocidním účinku fáze 2/ stupeň 2 z 19 01. 2004; 
Výrok o tuberkulocidním účinku  z 26. 07. 2005. Výrok o účinnosti proti  
S. aureus/MRSA s vysokou zátěží z 29. 11. 2005 
Dr. med. habil. Georg Schrader, Weimar: Výrok o standardních metodách 
DGHM pro testování chemických dezinfekčních prostředků  z 
20. 06. 2005 (zpráva o zkoušce podle DIN EN 14348); výrok o 
tuberkulocidním účinku z 17. 08. 2005 
Institut Dr. agr. Färber, Giessen: Výrok o vhodnosti jako prostředku na 
dezinfekci ploch k prevenci proti nozokomiálním nákazám z 30. 11. 2001 
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