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Dezenfeksiyon Mendil Sistemleri

 Desco WIPES non-woven mendillerle doldurmak

ve uygun yüzey dezenfektanları emdirmek için 

eniden kullanılabilir dispenser sistemi 

Ürün Özellikleri
DESCO WIPES, tıbbi cihazların ve her türlü 
tıbbi ekipmanın dezenfeksiyonu ve temizliği 
için yeniden kullanılabilir non-woven mendil 
dispenser sistemidir. DESCO WIPES, yeniden 
kullanılabilir, non-woven mendil dispenser sis-
teminden ve yeniden doldurma için non-wo-
ven mendil rulolarından oluşur. Hem kullanıma 
hazır dezenfektanlar hem de konsantre dezen-
fektanlar ile birlikte kullanılabilir, bu özelliği ile 
birlikte dispenser sistemi çok kullanışlı bir hal 
alır. 

DESOTEX® yeniden kullanıma hazırlama men-
dilleri, non-woven mendil dağıtıcısını tekrar 
doldurmadan önce hijyenik hazırlığı sağlamak 
için her bir refil paketiyle birlikte kullanıcıya 
sağlanır.

Kullanım Alanları
DESCO WIPES , tıbbi cihazların, tıbbi 
ekipmanların ve her türlü yüzeylerin de-
zenfeksiyonu ve temizliği için uygun yüzey 
dezenfektanlarının emdirilmesi, hijyenik 
hazırlanması ve uygulanması için yeniden 
doldurulabilir non-woven mendil dispenseri 
sistemidir.

Kullanım Şekli
Üreticinin talimatlarına göre hazırlanmış, 
kullanıma hazır dezenfektanlar veya kons-
antre dezenfektanlarla kullanım içindir. Yü-
zeyleri tamamen ıslanana kadar dezenfek-
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tan emdirilmiş DESCO WIPES ile silin ve tüm 
temas süresi boyunca kurumaya bırakın.

Kullanım Talimatı 
Doldurma: Dispenserın kapağını çıkarın ve 
dış tarafı çalışma tezgahına gelecek şekilde 
koyun. Kuru mendil rulosunu ambalajından 
çıkarın ve dispensera yerleştirin (alternatif 
olarak, önceden sıvı emdirilmiş mendilleri 
poşet ile yerleştirin). Dezenfektan solüsyo-
nunu, dağıtıcıdaki mendil rulosunun üzeri-
ne dairesel hareketler ile yavaşça dökün. İlk 
mendili rulonun ortasından çekin ve men-
dilin ön kısmını yıldız şeklindeki dispenser 
sisteminden geçirin. Dispenserın mendil 
haznesini sıkıca kapatın. Dağıtım deliğini 
kapatırken, çekilen mendilin tamamen ko-
ruyucu kapakla kaplandığından emin olun. 
Etiketi ek bilgilerle doldurun ve kapağa 
yapıştırın. 30 dakika sonra ıslak mendiller 
kullanıma hazırdır. İlk mendili kullanmadan 
atın.

DESCO WIPES dispenser sistemi her 
doldurulduğunda, sistem önleyici bir te-
mizlik ve dezenfeksiyon işleminden geçi-
rilmelidir. Olası kimyasal-termal ve termal 
prosedürlerin yanı sıra DESOTEX® yeniden 
kullanıma hazırlama mendilleri kullanılarak 
manuel hazırlık da mümkündür. DESOTEX® 
hazırlama mendilleri her refil mendil paketi 
ile birlikte verilir. Yeniden işlemeden önce 
dispenser sisteminin incelenmesi tavsiye 

edilir. Aşınma izleri olması durumunda ka-
pak/dispenser değiştirilmelidir.

Temizleme: Yeni veya boşaltılan dispenserın 
içini ve kenarlarını temizleme beziyle 
iyice temizleyin. Kapağın içini, kapağın 
kenarlarını, iç yüzeyleri ve dağıtıcı açıklığının 
kenarlarını iyice temizleyin. Kapağın dışını ve 
dispenserın dış yüzeylerini iyice temizleyin.

Dezenfeksiyon: Yeni veya boşaltılan 
dispenserın içini ve kenarını dezenfeksiyon 
mendili ile iyice silin. Kapağın içini, kapağın 
kenarlarını, iç yüzeyleri ve dağıtıcı açıklığının 
kenarlarını iyice temizleyin. Kapağın dışını ve 
dispenserın dış yüzeylerini iyice temizleyin.

Bilirkişi Raporları
Bilirkişi raporları üretici teknik dosyalarında 
mevcuttur.

Üretici Firma
Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld/Almanya
Tel: +49 5664 9496-0  Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma
Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr
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DESCO WIPES
Dispenser Kova
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DESCO WIPES
Dispenser Kova

Ürün Ambalaj Şekli İçerik Gönderim Birimi Boyut REF

DESCO WIPES

Dispenser kovası Boş 1 Büyük 00-915-SD001

Dispenser kovası Boş 6 Büyük 00-915-SD002

Dispenser kovası Boş 1 Küçük 00-915-SKD001

Dispenser kovası Boş 6 Küçük 00-915-SKD002

Mendil rulosu 100 mendil 3 30 x 32 cm 00-915-RD10003-01

Mendil rulosu 100 mendil 6 30 x 32 cm 00-915-RD10006-01

Mendil rulosu 70 mendil 6 25 x 25 cm 00-915-RD7003-01

Mendil rulosu 50 mendil 3 30 x 32 cm 00-915-RD5003-01

Hazırlama

Dezenfektan Dozajı
DESCO WIPES
50 mendil: 1.5 L
70 mendil: 1.5 L
100 mendil: 3.0 L

1   Temizleme

2   Dezenfeksiyon

30 dk.

1 dk.

1dk.

CLEANING

DISINFECTION


