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ΣΟΥΠΕΡ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 

ΠΑΝΑΚΙ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 ΛΙΤΡΟ 
ΥΓΡΩΝ

Αποδεδειγμένα σκοτώνει γνωστούς 
μικροοργανισμούς που σχετίζονται με 
εκκρίσεις αίματος, ούρων και κοπράνων
Συμπεριλαμβάνονται Ηπατίτιδα B & C, HIV, 
Κλωστηρίδιο difficile, Νοροϊός και πολλά 
ακόμη. Υψηλής ισχύος οξειδωτική καταστροφή 
μικροοργανισμών, περιλαμβανομένων και ιών 
χωρίς περίβλημα και βακτηριακών ενδοσπορίων. 
Συμμόρφωση με EN1275, EN1276, EN13704, 
EN14348, EN14476, EN14561, EN14562 και 
EN14563. 

Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό 
Αντικαθιστά τα παραδοσικά κιτ καθαρισμού 
εκκρίσεων με χλωρίνη που απαιτούν χρόνο και 
είναι επικίνδυνα. Η πολύ εύκολη χρήση περιορίζει 
τα περιστατικά μετάδοσης παθογόνων.

Εύκολη και ασφαλής απόρριψη των 
λερωμένων πανιών
Η συσκευασία με τα Πανάκια Εκκρίσεων Clinell 
έχει σχεδιαστεί ώστε όλα τα αντικείμενα, 
συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού 
ρουχισμού του χρήστη, να μπορούν να 
απορριφθούν σε μια σακούλα που ξανακλείνει και 
να τοποθετηθούν σε κατάλληλο μέσο απόρριψης.

Βασισμένο στην τεχνολογία του κλινικά 
πιο δοκιμασμένου μαντηλιού στον κόσμο
Με παρόμοιο τρόπο με τα Σποροκτόνα Πανάκια 
Clinell, το υπερ-απορροφητικό Πανάκι Εκκρίσεων 
Clinell δημιουργεί υπεροξικό οξύ και υπεροξείδιο 
του υδρογόνου όταν χρησιμοποιείται. Αυτή η 
αποδεδειγμένη σύσταση είναι επίσης ασφαλής για 
χρήση σε ούρα, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 
προϊόντα που βασίζονται στο χλώριο.

ΠΑΝΑΚΙ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ Clinell® 
ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Remove a disinfectant 
wipe from the sachet.
Remove a disinfectant 
wipe from the sachet.
Remove a disinfectant 
wipe from the sachet.

Tear open the pack.

Remove a disinfectant 
wipe from the sachet.



Τα παραδοσιακά πρωτόκολλα εκκρίσεων σωματικών υγρών απαιτούν 
την απολύμανση των εκκρίσεων με χλώριο, πριν την ασφαλή 
απομάκρυνση τους. Αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.

Ένας παράγοντας λειτουργεί ώς φράγμα γύρω απο τις άκρες των 
εκκρίσεων, 10.000ppm κόκκων χλωρίου τοποθετούνται πάνω απο την 
έκκριση και πρέπει να μείνουν έκει για λίγα λεπτά ώστε να 
εξουδετερωθούν τα παθογόνα του αίματος.

Στη συνέχεια οι κόκκοι χλωρίου αφαιρούνται με κάποια 
σκούπα/πανάκι και απορρίπτονται σε ειδική σακούλα βιολογικών 
απορριμμάτων. Η περιοχή σκουπίζεται στη συνέχεια με 
απορροφητικές πετσέτες για την αφαίρεση των υπολειμμάτων.
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Τα πανάκια Εκκρίσεων Clinell έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αντιμετωπίζουν εύκολα και γρήγορα όλες τις εγχύσεις 
του ανθρώοπινου σώματος. Το πακέτο περιέχει ένα 
υπερ-απορροφητικό πανάκι που παράγει υπεροξικό οξύ και δύο 
μεγάλα απολυμαντικά πανάκια. Όλα βρίσκονται σε μια σακούλα 
που ξανακλείνει για εύκολη και ασφαλή απόρριψη μετα τη χρήση.

ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ Clinell®

Η διαδικασία διαρκεί τουλάχιστον 10 λεπτά και εκθέτει τον χρήστη σε 
χημικούς κινδύνους και σε καρκινογόνες τοξικές αναθυμιάσεις. 

Γι’ αυτό το λόγο η συμμόρφωση των υπαρχόντων καθαριστικών 
κιτ εκκρίσεων που περιέχουν χλώριο είναι πολύ χαμηλή.

Επιπλέον, τα κιτ χλωρίνης δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε 
ούρα - απαιτούνται δύο διαφορετικά κιτ, ένα για αίμα και ένα άλλο για 
ούρα. Τα Πανάκια Εκκρίσεων Clinell® δημιουργήθηκαν ώστε να 
κάνουν πιο εύκολο τον καθαρισμό των εκκρίσεων του σώματος. 
Αυξάνουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες, σε αυτή τη συχνή, 
αλλά ιδιαίτερα αμελή απο πολλούς διαδικασία ελέγχου των μολύνσεων, 
με οικονομικό μάλιστα τρόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ!
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clean to dirty.

Push down on plastic 
backed side (B) and clean 
until spill is fully absorbed.Remove wipes.

Put soiled wipes and 
empty sachet back into 
the pack.

If required repeat step 
8-10 with the second
wipe and reseal.

Use appropriate 
disposal channel.
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Wear the appropriate PPE.
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Φορέστε τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό.

Σχίστε για να ανοίξετε τη σακούλα. Αφαιρέστε τα πανάκια. Α είναι η ενεργή πλευρά που 
τοποθετείται πάνω στις εκκρίσεις.

Πιέστε επάνω στην πλαστική 
πλευρά (Β) και μετακινήστε το πανί 
πάνω από τις εκκρίσεις μέχρι αυτές 
να απορροφηθούν πλήρως.

Τοποθετήστε την ενεργή πλευρά (Α) 
επάνω στις εκκρίσεις. Αφήστε να 
απορροφηθούν για 30 δευτ.

Τοποθετήστε το λερωμένο πανί 
πίσω στη σακούλα.

Αφαιρέστε ένα απολυμαντικό πανί 
απο τη συσκευασία του.

Καθρίστε τη περιοχή της έκκρισης 
με κίνηση σε σχήμα ‘S’, από το 
καθαρό σημείο προς το βρώμικο.

Τοποθετήστε το λερωμένο πανί και 
την άδεια συσκευασία του στη 
σακούλα.

Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε 
τα βήματα 8-10 με ένα δεύτερο πανί 
και ξανακλείστε τη σακούλα.

Πετάξτε τη σακούλα σε ένα 
κατάλληλο μέσο απόρριψης.
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Πανάκια Εκκρίσεων
Επιτοίχιο Δοχείο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΑΔΑ

Clinell® SpillWipes - Πανάκια Εκκρίσεων
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