
Èistící ubrousky a kosmetika Vernacare

Desinfekèní vlhèené ubrousky TUFFIE

Jsou vhodné pro rychlé a jednoduché èištìní 
rùzných povrchù napø. plastových podložních mís, 
kovových držákù, døevìných stolkù atd. Obsahují 
roztok 70% Isopropyl alkoholu. Jsou úèinné napø. 
na MRSA, E.coli.

Èistící pìna SENSET 150ml, 400ml

Je vhodná pro šetrné, rychlé a jednoduché ošetøení 
zneèistìné a namáhané pokožky napø. 
pøi inkontinenci. Je vhodná i pro citlivou a suchou 
pokožku. Lze použít bez vody a mýdla. Pohlcuje 
pachy. Obsahuje èistící látky, které zklidòují 
pokožku. pH neutrální.

Èistící emulze SENSET 3v1 500ml

Je urèena pro ošetøení zneèistìné a namáhané 
pokožky napø. pøi inkontinenci. Je vhodná i
pro citlivou a suchou pokožku. Lze použít jako 
šampon, sprchový gel nebo pìna do koupele. 
pH neutrální. 
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Èistící vlhèené ubrousky SENSET

Jsou vhodné pro šetrné, rychlé a jednoduché ošetøení 
zneèistìné pokožky napø. pøi inkontinenci. Obsahují 
èistící látky a výtažky z aloe, které zklidòují pokožku. 
Balení: 
a) bal. po 24 ks - tzv. cestovní balení
b) bal. po 80 ks v plastovém boxu
  

     Èistící nevlhèené ubrousky SENSET

Jsou vhodné pro šetrné, rychlé a jednoduché ošetøení 
zneèistìné pokožky. Baleno po 100 ks. 
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Shoda

Charakteristické rysy výrobku

Tekutina obsažená v ubrouskách je testovaná pro 
nièení uvedených patogenních skupin. 
Byla testována a splòuje britské i evropské normy. 
Také splòují kosmetický atest dle EU 76/768/|EEC. 
Není nutné použití ochranných rukavic.     

        

Ubrousky jsou velké, pevné a lze je jednoduchým 
zpùsobem použít. Neobsahují chlór, jsou šetrné k 
životnímu prostøedí. Nepøedstavují žádné riziko vùèi 
zdraví èlovìka. Jsou bezpeèné pro použití. 
Neobsahují alkohol, jsou nehoølavé a nevysušují 
pokožku.
Životnost výrobku jsou 2 roky. 

Candina 
albicans

MRSA Mycobacterium
 TBC

Clostridium
 difficile

Hepatitis C
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Unikátní èistící a desinfekèní ubrousky tuffie jsou novinkou na trhu. Jsou absolutním  všech 
hlavních patogénních skupin a zároveò šetrné k pokožce ale i k jiným povrchùm. Ubrousky lze použít bez rukavic 
na veškeré pøedmìty a výrobky používané pacientem (lùžka, stolky, matrace atd.) , neobsahují nebezpeèný 
chlór a také alkohol. Není potøeba použít vodu , tyto sporicidní ubrousky jsou testovány dle EN 13704 a efektivnì 
a spolehlivì desinfikují oproti sporùm bakterií.

5 " zabijákem "

Èistící a desinfekèní ubrousky tuffie   5

Ubrouskami  tuffie lze bezpeènì vyhubit tyto hlavní 
patogenní skupiny:

    

tuffie jsou impregnované ubrousky s nízkou hladinou 
biocidu také pro èištìní a desinfekci povrchù a zaøízení. 
Ubrousky jsou dostateènì velké, pevné a lze je 
jednoduchým zpùsobem použít pøi omezení rizika 
pøenosu infekce z opakovanì používaných pøedmìtù, 
vìcí. 

5 

5 

Spóry e.g. Clostridium difficile
Bakterie e.g. E. Coli a MRSA
Mykobakterie e.g. Mykobakterium Terrae
Kvasinky a houby e.g. Candida albicans
Virus e.g. Hepatitis C a HIV virus   

Vlastnosti a výhody tuffie 5

Prevence infekce

Rozsah použití

Vhodné pro okamžité efektivní èistìní a desinfekci 
díky svému složení. Toto složení kombinuje jak 
mechanické pùsobení ubrousku po použití tak i 
odstranìní organické látky na èištìném povrchu. 
Zvyšuje prevenci a snižuje pøenos  infekce.
Díky svému prodlouženému pùsobení po použití 
chrání pokožku ale i všechny ostatní povrchy a 
zaøízení delší èasový interval.

Kdekoliv, hlavnì ve zdravotnictví. V blízkosti 
pacienta, kde je možný výskyt výše uvedených 
bakterií a ostatních virù ( napø. toaletní køesla, lùžka, 
matrace, nábytek, madla, zvedáky, atd. )  

Tuffie 5 ubrousky byli nároènì testovány a vyhovìli níže 
uvedeným evropským standardùm:

Patogen: Test:
1, Spóry EN 13704
2, Bakterie EN 1276, EN 1275
3, Mykobakterie EN 14348
4, Kvasinky a houby EN 1650
5, Viry EN 13727


