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UNIGLOVES®
 

Quick & Clean utěrky + 

impregnační roztok v 

sáčku s náhradní náplní 

Dezinfekční utěrky k okamžitému použití 

• Neobsahují aldehyd ani fenol 
• Široké spektrum použití 
• beze zbytku a dobré smáčení 
• certifikované dle VAH 

(svaz pro aplikovanou hygienu)  

Typ preparátu 

Se systémem utěrek  UNIGLOVES® Quick & Clean se stává rychlá 

dezinfekce povrchových ploch a zdravotnických produktů velice snadnou. 

Dezinfekční systém obsahuje dávkovací kbelík a dva komponenty, které 

je třeba doplňovat, utěrky z netkané textilie a dezinfekční roztok 

UNIGLOVES® Lemon Fresh v sáčku s náhradní náplní.  To znamená, že 

dávkovací systém je možné vždy znovu naplnit a použít. UNIGLOVES® 

Lemon Fresh neobsahuje aldehyd ani fenoly, a  vyznačuje se dobrou 

snášenlivostí s pokožkou a příjemnou svěží vůní. Impregnační roztok 

UNIGLOVES® Lemon Fresh v sáčku s náhradní náplní je dezinfekční 

prostředek k plnění systémů rolí netkané textilie v  dávkovacím kbelíku, 

který je připraven k okamžitému použití. Utěrky UNIGLOVES® Quick & 

Clean na bázi fenolu a QUATS působí ve smyslu zákona o 

zdravotnických produktech. UNIGLOVES® Lemon Fresh Nfb. nabízí 

příjemnou vůni a velice dobrou snášenlivost s pokožkou.  Výrobky 

UNIGLOVES® splňují zákonné požadavky na bezpečnost práce podle 

TRGS 525/540 

 

Oblasti použití 

Utěrky UNIGLOVES® Quick & Clean jsou vhodné pro rychlou 

dezinfekci různých ploch a oblastí: 

• Lékařské a zubní praxe 

• Rychlé dezinfekce velkých ploch, vyšetřovacích stolů 

a židlí 

• podstavců lůžek, gumových matrací 

• koupacích van a sedátek WC 

• Omyvatelných oděvů; Gumových zástěr 

Mikrobiologie / Doba působení 

Mikrobiologická stabilita podle USP 30-NF 25, 

metoda <51> 

Doby působení:  

Doba použitelnosti až 7 dní           1 minuta 

Doba použitelnosti 7 - 28 dní 5 minut 

Dávkovací systém Quick & Clean je při použití s 

dezinfekčním prostředkem UNIGLOVES® (hotový pro 

okamžité použití) mikrobiologicky stabilní 28 dní. 
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Plnění a použití utěrek UNIGLOVES® Quick 
& Clean  

Plnění utěrek Quick & Clean do dávkovacího systému 

1. Otevřete víko dávkovacího kbelíku (z důvodů osobní 

ochrany a na ochranu proti kontaminaci z rolí netkané 

textilie noste  dlouhý (pracovní) splývavý plášť a rukavice). 

2. Vložte roli netkané textilie do dávkovacího kbelíku.  

3. Naplňte svůj dezinfekční roztok UNIGLOVES® Lemon Fresh v 

sáčku s náhradní náplní do dávkovacího kbelíku. Dbejte 

přitom na rovnoměrné rozdělení dezinfekčního roztoku po 

celé roli netkané textilie. 

4. Podélným otvorem ve víku dávkovacího kbelíku vyveďte 

začátek role netkané textilie ze středu válce. 

5. Zavřete víko dávkovacího kbelíku a uzavírací kryt systému 

odběru. Dávejte pozor, aby byl kbelík úplně zavřený.  

6. Popište štítek přiložený k rolím netkané textilie číslem šarže, 

dobou účinnosti, datem použití + dobou použitelnosti 

(28 dní) použitého dezinfekčního roztoku.  (dokumentace je 

povinná) 

7. Případně zbylé utěrky po uplynutí doby použitelnosti (28 

dní) odstraňte z dávkovacího kbelíku. Dávkovací kbelík 

můžete po vyčištění znovu použít.  

Podle směrnic VAH je nutné kompletní dávkovací systém před 

opětným naplněním vyčistit a vydezinfikovat.  Chemicko-tepelné 

(max. 60°C) nebo ruční ošetření rychlou dezinfekcí s obsahem 

alkoholu zajistí bezpečné používání. Naplnění proveďte až po 

úplném oschnutí! 

 
Použití utěrek Quick & Clean 

Otevřením uzávěru vyjměte požadované množství 

jednorázových vlhčených utěrek. Okamžitě po vyjmutí utěrek 

zavřete kbelík, aby se zabránilo vysychání utěrek.  

Povrchy a díly, které chcete vydezinfikovat, dobře otřete utěrkami 

UNIGLOVES® Quick & Clean a nechte působit po stanovenou dobu.  Malé 

nepřístupné části nebo rohy, jako např. ruční a zahnuté kusy předem postříkejte 

dezinfekcí ve spreji a po dané době působení otřete.  

Upozornění: Aplikace se musí provádět pouze na hladkých 

povrchových plochách, tvoření cupanin otěrem na hrubých 

povrchových plochách nelze vyloučit.  Kromě toho nejsou 

utěrky UNIGLOVES® Quick & Clean vhodné pro plochy citlivé 

na alkohol, jako je např. akrylát, plast, "plexisklo"!  

Zvláštní upozornění / Podmínky skladování 

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. 

U zdravotnických produktů nebo povrchů, které 

nesnášejí alkohol (např.: Akrylové sklo), doporučujeme použít 

naši dezinfekci na plochy.  

Pokyny k odborné likvidaci najdete v bezpečnostním údajovém listě.  

http://www.unigloves.de/
mailto:unigloves@unigloves.de
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Složení produktu 

Kompletní systém dávkování utěrek z netkané textilie 

UNIGLOVES® Quick & Clean se skládá z: 

• 70 listů 29 x 30 cm nebo 90 listů 30 x 30 cm role 

netkané textilie (50g/m2), která se odolná proti 

roztržení, netřepí se a dobře saje 

• štítku k popisu kbelíku 

• robustního dávkovače s rukojetí a speciálním uzavíracím 

systémem 

• sáčku s náplní 1,5 nebo 2,0 litry dezinfekce na 

plochy UNIGLOVES® Lemon Fresh 

 

Doba působení impregnačního roztoku 

Doba působení podle VAH                                  5 min 
 

 

 

Doby působení podle odborných posudků                

Hospitalismus prophylaxe 30 sek 

Baktericidní zatížení s vysokým obsahem bílkovin 30 sek  

Účinek proti kvasinkám, vysoká zátěž obsahem bílkovin 30 sek    

T b c  a  M y c o b a c t e r i u m  t e r r a e  1 min                                             

Hepatitida C                                                       30 sek 
 

 

HBV-virucidní (HIV) bez zátěže proteinu                   1 min 
 

 

HBV-virucidní (HIV) s vysokou zátěží bílkovin 3 min 
 

 

Adenovirus typ 5 nízká zátěž proteinu 5 min  

Lidský rota virus  nízká zátěž proteinu 1 min   

Po l i ov i r us  t yp  1  n í zk á  zá t ě ž  p r o t e in u  5 min 

 

Použití dezinfekčního roztoku 

Obsah sáčku s náhradní náplní impregnačního roztoku 

UNIGLOVES® Lemon Fresh naplňte do k tomu určeného 

dávkovacího kbelíku včetně role netkané textilie. 

 

Zvláštní upozornění / Podmínky skladování 

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. 

Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu a 

chraňte před horkem a přímým slunečním zářením, 

nenechávejte v blízkosti zdroje ohně.  Zásobníky 

uchovávejte na dobře větraném místě.  

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti 

Hodnota pH: cca 5,0 Hustota (20°C): 0,900 - 0,920 

 

Složení výrobku impregnačního roztoku 

V roztoku připraveném k použití je obsažen: 

Ethanol, 2-propanol, N.N-Didecyld-N, N-

dimethylammoniumchlorid vonné látky, regulátory pH 
 

Dodací nádoby a pomůcky pro dávkování 

Značení podle směrnice ES/ nařízení o nebezpečných látkách: 

 

 
Nebezpečí. 

H228 Hořlavá tuhá látka. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.. 

P101 Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po 

ruce 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 

povrchů. Nekuřte. 

P280 Noste ochranné rukavice / ochranné brýle. 

P260 Nevdechujte páry. 

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 

opatrně oplachujte vodou. Pokud je to 

možné, vyjměte kontaktní čočky. 

Pokračujte ve vyplachování. 

 

Označení 

0124 UN-číslo 1987 

UMDNS-číslo 17-920 

Biocidní výrobek registrovaný u BAuA (Spolkový ústav pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci) podle zákona o 

biocidech 

baua: Reg. č.: N-35508 

 

Certifikace 
Impregnační kapalina UNIGLOVES® Lemon Fresh je uvedena ve VAH. 

 

Odborné posudky pro ubrousky Q&C a impregnační 

kapalinu UNIGLOVES®  Lemon Fresh: 

Dr. rer. Nat.Holger Brill, Hamburg: 

• Výrok o dezinfekčním účinku systému ubrousků z netkané 

textilie UNIGLOVES® Quick & Clean v kombinaci s 

dezinfekčním prostředkem na ošetření ploch 

UNIGLOVES® Lemon Fresh z 28.09.2009 

• Výrok o zkoušce mikrobiologické stability UNIGLOVES® 

Lemon Fresh v kombinaci se systémem ubrousků z 

netkané textilie UNIGLOVES® Quick & Clean z 

28.09.2009 

Dr. Jochen Steinmann, Bremen 

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin 

Dr. med. habil. Georg Schrader, Weimar 

Institut Dr. agr. Färber, Giessen 

Pro podrobnější detaily k posudkům, další informace o 

výrobku nebo odpovědi na individuální dotazy nás můžete 

kontaktovat na e-mailu:unigloves@unigloves.de, nebo 

telefonicky na telefonním čísle 02241-9323-0. 

• 3 litry dávkovací kbelík | 70 utěrek | 8 rolí v kartonu / • 1,5 litru impregnačního roztoku Nfb. pro 3 litrový kbelík | 8 Nfb . v kartonu 

• 5 litry dávkovací kbelík | 90 utěrek | 8 rolí v kartonu / • 2,0 litry impregnačního roztoku Nfb. pro 5 litrový kbelík | 8 Nfb. v kartonu 

http://www.unigloves.de/
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