
CZECH

NÁVOD K POUŽITÍ
Popis
Dezinfekční ubrousky Protex® Pro jsou vlhčené netřepící se dezinfekční ubrousky k čištění a dezinfekci tvrdých 
povrchů neinvazivních, neporézních a nekritických zdravotnických prostředků bez lumin. Jsou účinné proti 
bakteriím, kvasinkám a houbám. 

Aplikace 
Aplikace zahrnují mimo jiné ultrazvukové snímače povrchu kůže a stanice, IV stojany a jiné tvrdé, neporézní a 
nekritické povrchy. Další použití zahrnují monitory, klávesnice, pulty a držáky sond. 

Kontraindikace
Tento produkt není určen k použití k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

Varování
• Obsahuje polymerní biguanid hydrochlorid.
• Může vyvolat alergickou reakci.
• Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní opatření
• Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. 
• PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
• Každý ubrousek je určen k jednorázovému použití. 
• Nepoužívejte v živých elektrických součástech.
• Jednorázové ubrousky se nesmí používat opakovaně. Zdravotnický prostředek je určen k použití pouze jednou při 
jednom zákroku a poté musí být zlikvidován. Opakované použití jednorázových zdravotnických prostředků může mít 
vliv na jejich bezpečnost, funkčnost a účinnost.
• Podle potřeby nahlédněte do bezpečnostního list produktu.

Všechny závažné příhody, ke kterým došlo v souvislosti s prostředkem, mají být oznámeny výrobci a kompetentnímu 
orgánu členského státu EU, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

Pokyny k použití
• Při manipulaci s dezinfekčními prostředky a zdravotnickými prostředky používejte rukavice.
• Před prvním použitím odstraňte víčko a fóliové těsnění. První ubrousek umístěte skrz otvor dávkovače a 
zatáhněte za něj. 
• Umístěte zpět víčko a uzavřete uzávěr. 
• Ubrousek již obsahuje účinné látky. Nepřidávejte vodu ani jiné chemikálie.

• Dle potřeby otřete vybavení nebo povrch.
• Zajistěte, aby byly všechny oblasti vlhké po dobu pěti minut. Nechejte povrch oschnout.
• Po každém použití uzávěr uzavřete, aby se předešlo vysychání zbývajících ubrousků. 
• Neplňte opakovaně nádobu ani ji nepoužívejte k jiným účelům.
• Zlikvidujte ubrousek do klinického odpadu – nenamáčejte, nesplachujte a nepoužívejte opakovaně.
• Pouze pro profesionální použití. 
• Dezinfekční prostředky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu. Vždy 
dodržujte pokyny výrobce zdravotnického prostředku.

Obsah  
Účinné látky:
 Didecyldimethylamoniumchlorid...............0,23 %
 Alkyldimethylbenzylamoniumchlorid.......0,13 %
 Polyhexamethylen biguanid.......................0,208 %
Ubrousek: Polypropylen a viskózní substrát

Biocidní účinnost 
Dezinfekční ubrousky Protex® Pro je účinný proti následujícím mikroorganismům a také ničí DNA a RNA. 
Candida albicans, Trichophyton interdigitale, Acinetobacter baumannii, Campylobacter jejuni, Enterococcus faecalis, 
Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, methicillin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), 
methicillin-rezistentní Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
Rhodococcus equi, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Stenotrophomonas maltophilia, 
Streptococcus equi, vankomycin-rezistentní Enterococci (VRE) Enterococcus faecium 

Manipulace 
• Při manipulaci s dezinfekčními prostředky a zdravotnickými prostředky používejte rukavice.

Uchovávání 
• Uchovávejte v původní nádobě v místech, která nejsou přístupná dětem. Uchovávejte bezpečně uzavřené. 
Neplnitelná nádoba. Nádobu nepoužívejte opakovaně ani ji opakovaně neplňte. 
• Produkt uchovávejte ve speci�kovaném rozsahu teploty. 
• Po otevření spotřebujte do šesti týdnů. Pokud se produkt nespotřebuje, zlikvidujte jej.

Likvidace
• Ubrousky a nádobu zlikvidujte v souladu s místními zásadami a národními předpisy.

Protex Pro Wipes IFU 3-26-20 PM-047-0001A.pdf   3   3/26/20   1:02 PM


