Uusi OPTIM® Blue.
Hyvästi virukset, bakteerit ja sienet

Virukset. Bakteerit. Tuberkuloosi. Sienet. OPTIM® Blue -desinfektioliinat tai -neste tappavat taudinaiheuttajat pinnoilta nopeasti – jopa
kymmenen kertaa nopeammin kuin muut johtavat desinfektioaineet.
OPTIM Blue puhdistaa ja desinfioi käyttäen lähes hajutonta
kiihdytettyä vetyperoksidia (Accelarated Hydrogen Peroxide®, AHP®).
Aktiivinen ainesosa biohajoaa vedeksi ja hapeksi desinfektion jälkeen.
OPTIM Blue on siten hyvin ympäristöystävällinen. Lisäksi se on hellä
käyttäjälleen. OPTIM Blue ei sisällä ihoa tai silmiä ärsyttäviä ainesosia.
Lue lisää valmistajan sivuilta www.scican.com

OPTIM BLUE – JOHTAVAA TEKNOLOGIAA
OPTIM Blue pintojen puhdistaja ja desinfioija on muodostettu AHP:stä
(Accelerated Hydrogen Peroxide, kiihdytetty vetyperoksidi), joka edustaa
mullistavaa, vastapatentoitua desinfiointiteknologiaa.

AHP on laajasti testattu vetyperoksidin (0,5 %) ja muiden yleisesti
käytettyjen, turvallisten ainesosien yhdistelmä, joka tarjoaa
poikkeuksellisen kyvyn toimia sekä puhdistajana että taudinaiheuttajien
tuhoajana.
OPTIM-AALINEN VALINTA
INFEKTIOIDEN ESTÄMISEEN

OPTIM BLUE LIINAT

PUHDISTAJA – Puhdistaa ja
desinfioi samalla kertaa.

OPTIM Blue -liinat on suunniteltu
ja valmistettu aivan
ainutlaatuisella tavalla.
Kuitumateriaalin ja
oikeankokoisten huokosten
ansiosta:

NOPEAMPI – OPTIM Blue desinfioi
laajan kirjon organismeja lyhyessä
ajassa (myös Polio-viruksen
yhdessä minuutissa).

• Neste pysyy liinan pinnalla, mutta ei
imeydy siihen tai jää purkin pohjalle.

TURVALLISEMPI – Ei sisällä
epästabiileja yhdisteitä eikä ihoa
tai silmiä ärsyttäviä aineita.

• Liinat pysyvät kosteina eivätkä kuivu
liian nopeasti, joten tarvittava
kontaktiaika tulee saavutetuksi.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN –
H2O2 hajoaa vedeksi ja hapeksi

• Liinat ovat kestäviä ja nukkaamattomia.
TILAUSTIEDOT

• Yksi pyyhkäisy käsittelee ison pinta-alan,
minkä ansiosta käyttäminen on nopeaa,
taloudellista, ja jätettä syntyy vain vähän.

OPTIM Blue -liinat:
OPTEUBlue-12W

OPTIM BLUE MIKROBIOLOGINEN VAIKUTTAVUUS

TESTIORGANISMI

KONTAKTI
AIKA

VIRUKSET

Poliovirus tyyppi 1, Adenovirus
tyyppi 5, Murine Parvovirus VR1346

1 min.

BAKTEERIT

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa

1 min.

TUBERKULOOSI

M. terrae

6 min.

SIENET

Candida albicans

10 min.

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road
Toronto ON M3B 3P9 CANADA
Phone 416 445 1600

OPTIM Blue
liinat; hajustamaton;
160 liinaa,
17,1 cm x 15,3 cm
(tukkukoko 1 laatikko:
12 x 160 liinaa)

OPTIM Blue -neste:
OPTEUBlue-4X4

OPTIM Blue hajustamaton,
4L (1 laatikko: 4 x 4L)

OPTEUBlue-12X1

OPTIM Blue hajustamaton,
1L (1 laatikko: 12 x 1L)

EU-edustaja:
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch
GERMANY
Tel. +49 7561 95343 0
Myyjä Suomessa: Kuomed Oy
www.kuomed.fi, kuomed@kuomed.fi
puh. 045 874 3663

OPTIM is a registered trademark and “Your Infection Control Specialist” is a trademark of SciCan Ltd. AHP, Accelerated Hydrogen Peroxide and symbols are registered trademarks of Virox Technologies Inc. used under license. SD-428 EU EN R3

Toisin kuin muut desinfektioaineet OPTIM Blue ei perustu fenoleihin,
alkoholeihin, aldehydeihin, klooriin tai ammoniumiin. OPTIM Blue on
vastuullinen valinta desinfektioaineeksi sen erinomaisen
ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden ansiosta

