Desinfectantes de Superficie
DESTROI O
NOVO
CORONAVIRUS

(COVID-19)
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EN14476 COMPLIANT

CaviWipes™ & CaviCide™
Desinfectantes de Superficie

Desinfectante Multifunções Pronto para Usar
CaviWipes™ y CaviCide™ estão desenhados para uso em superfícies duras e não porosas de dispositivos médicos não
invasivos dentro das clinicas dentarias, incluindo as áreas de atenção ao paciente e laboratórios.
Indicações Relevantes de Eficácia Clinica - Bactericida, Virucida, Fungicida, Tuberculocida e Levuricida.
Destrói a Maioria dos agentes Patogénicos em 3´ou Menos2 - Rapidez, reduz o risco de contaminação cruzada.
Productos Prontos a Usar - Não requer diluição nem mistura.
Baixo Conteúdo de Álcool - Menos de 20%, o que oferece uma excelente compatibilidade com os materiais.

CaviWipes™ y CaviCide™ rápidos, comodos e compatíveis com múltiplas
superfícies.
Poupa Tempo e Inventário. Liquido de limpeza e desinfectante num só.
Cómodo. Toalhita pronta a usar e CaviCide™ num só produto.
Permanecem Completamente Humidas. A alta saturação de liquido faz com que as toalhitas não sequem.
Excelente Superfície de Contato. Disponíveis em bolsas planas (17.5x22.5 cm) e boião (15.24x17.15 cm).
Bolsas planas. Origina menos resíduos.

DESINFECTAR DEPOIS DE LIMPAR

LIMPAR ANTES DE DESINFECTAR

Limpeza e Desinfecção com Cavicide e Caviwipes
1

2
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Limpar com uma toalha de papel limpa para
eliminar a sujidade e a carga bacteriana e
biológica. Descarte a toalhita utilizada.

Aplicar CaviCide

3

Aplique Cavicide sobre a superfície que
acaba de limpar humedecendo a zona por
completo.Deixe que a superficie permaneça
visivelmente húmida durante o tempo de
contato requerido á temperatura ambiente.

Use uma toalhita ou toalha de papel para
limpar previamente a superfície.

4
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Passe na superfície que acaba de limpar com uma
toalhita Caviwipes para desinfectar. Deixe que a
superfície permaneça visivelmente humida
durante o tempo de contato requerido á
temperatura ambiente. Descarte a toalhita usada.

Seque a superfície com uma toalha de papel
ou sintentica. Não utilize toalhas de algodão
humedecidas previamente. Siga sempre as
instruções da etiqueta. Descarte a toalha
depois de usada.

*Produto usado em superfícies gerais só com fim demonstrativo. O produto está desenhado para o uso em dispositivos médicos não invasivos com superfícies não porosas

CaviWipes & CaviCide Destroem os seguintes
Patogénicos Críticos
Organismos
TUBERCULOCIDA
Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG)3

Tempo de Exposição
3 minutos

BACTERICIDA
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)9
Pseudomonas aeruginosa4
Salmonella enterica9
Staphylococcus aureus4
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)9
Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin9
Enterococcus hirae4
Escherichia coli4
Proteus mirabilis4

3 minutos
1 minuto
3 minutos
1 minuto
2 minutos
2 minutos
1 minuto
1 minuto
1 minuto

VIRUCIDA
SARS-associated Human Coronavirus 1 (SARS-COV-1)5
SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus)10
Human Coronavirus5
Hepatitis B Virus (HBV)5
Hepatitis C Virus (HCV)5
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)5
Herpes Simplex Virus Types 1 and 25
Influenza A2 Virus5
Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA)6

3 minutos
		
2 minutos
2 minutos
2 minutos
2 minutos
2 minutos
2 minutos
5 minutos

FUNGICIDA E LEVURICIDA
Candida albicans7
Trichophyton mentagrophytes9

1 minuto8
3 minutos

Informação para Pedidos
4731160		
4731245
4731223		
4731222/15
4731221/15
4731229		

			

Compatibilidade
de Materiais
Recomenda-se o uso de
Cavicide e Caviwipes em
superfícies duras não porosas
de dispositivos médicos não
criticos.
Isto inclui plástico (como
policarbonato, cloreto de
polivinil, polipropileno e
poliestireno), aço inoxidável,
vidro, pexiglas, vinil e estofos
não porosos e superficies
pintadas. Cavicide e Caviwipes
também são compatíveis com
materiais dentários de
impressão não porosos.

1)

EN14476 probado con MVA (virus vaccinia Ankara modificado) como
sustituto que representa un virus envuelto.
Consulte a lista de organismos para conhecer o tempo de aplicação
apropriado
3) AOAC 965.12
4) EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 14561 (condição de limpeza)
5) ASTM E1053-11
6) EN 14476, EN 16777 (condição de limpeza)
7) EN 13624, EN 16615, EN 13697, EN 14562 (condição de limpeza)
8) Se usa como spray desinfectante (EN 13697), o tempo de contato
é de 1 minuto. Se usa como solução desinfectante de imersão
(EN14562), o tempo de contato é de 3 minutos. (Condição de
limpeza)
9) AOAC 961.02
10)
ASTM E1053-20
2)

12 boião/caixa
20 bolsas/caixa
				
15 unidades/caixa
15 unidades/caixa

Cavicide e Caviwipes têm a marca CE e cumprem com a
Diretiva e dispositivos médicos MDD 93/42/EEC.
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