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Flow Wipes free 
 

Alkoholfrie servietter til desinfektion af overflader på medicinsk 
udstyr 

Præparattype 
Flow Wipes free er alkoholfrie, brugsfærdige desinfektionsservietter til hurtig desinfektion og rengøring af medicinsk inventar 
samt alle typer flader inden for det medicinske område. Flow Wipes free er egnede til store flader og kan tages enkeltvist ud 
af den genlukkelige emballage. 
Flow Wipes free er desuden egnede til desinfektion og rengøring af ultralydshoveder. 

Anvendelsesområder 
I henhold til den tyske lov om medicinsk udstyr: Desinfektion og rengøring af alkoholfølsomt ikke-invasivt medicinsk udstyr. 
I henhold til EU-forordningen om biocidholdige produkter: Desinfektion og rengøring af flader og medicinsk inventar.  

Anvendelse 
Tør overfladerne af med Flow Wipes free. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der sker en fuldstændig befugtning og 
at indvirkningstiden overholdes.  
Tør eventuelt efter med en engangsklud efter udløb af indvirkningstiden. 

Mikrobiologi 
Flow Wipes free virker:  
baktericidt inkl. MRSA  
levurocidt 
begrænset virucidt (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia) 

Sammensætning 
100 g indeholder: 
didecyldimethylammoniumchlorid 0,25 g 
alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,5 g. 

Kemiske-fysiske egenskaber 
Form/farve:  klar, farveløs opløsning 

pH-værdi (koncentrat):   6 – 8 

Dosering og indvirkningstid 
baktericid inkl. MRSA, levurocid 
i henhold til VAH  

 
konc. 1 min.*  

Effektiv mod alle indkapslede vira i henhold til anbefalingen fra RKI  
inkl. HBV/HIV/Vaccinia /BVDV/HCV  
(* opført i 5 minutter-spalten i VAH-listen) 

 
konc. 30 sek. 

  

Rota-virus i henhold til RKI/DVV  konc. 30 sek.  

Papova-/SV40-vira i henhold til EN 14476  konc. 2 min. 

Oplistninger / Godkendelse / Registrering 
Opført på den aktuelle liste over desinfektionsmidler fra DGHM/VAH. 
I overensstemmelse med EU-direktivet 93/42 EØF om medicinsk udstyr. 
Registreret som biocidt produkt hos baua (den tyske forbundsanstalt for arbejdsbeskyttelse og arbejdsmedicin):  
baua-reg.nr.: N-71135. 
 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl øjnene grundigt med vand i et par minutter. Fjern om muligt eventuelle kontaktlinser. 
Fortsæt med at skylle. Indholdet/beholdere skal bortskaffes hos en godkendt affaldshåndteringsvirksomhed eller på de 
kommunale genbrugspladser. Skal opbevares uden for børns rækkevidde. 


