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A Clinell termékek hatékonysága a Wuhan 
novel coronavirussal (WN-CoV) szemben 

Annak akit illet,  

Afelől szeretnénk Önt biztosítani, hogy a Clinell Univerzális Kendők és a Clinell Sporicidal Kendők 
60 másodperces behatási idővel hatékonyan alkalmazhatók a coronavírussal szemben. 

A Wuhan coronavirus, más néven a “novel coronavirus (nCoV)”, valamint  a “2019 novel coronavirus 
(2019-nCoV)” ugyanabból a családból származó vírusból alalkult ki, amely a  “Middle-East 
Respiratory Syndrome (MERS-CoV)” kialakulásáért , valamint a Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS) 2003-as kitörésért felelős.. 

A vírust előszőr 2020. január 7-én azonosították Wuhanban, amely mostanra gyorsan elterjedt egész 
Kínában és már világszerte vizsgálnak már gyanús eseteket is. A helyzet változóban van és úgy tűnik, 
hogy a nemzeti és a nemzetközi irányelvek módosulni fognak, amint a járvány terjed és láthatóvá 
válik, hogy a vírus milyen gyorsan képes terjedni az emberek között, milyen súlyosságú betegségeket 
okoz, illetve hogyan alakul a mortalitási ráta. 

A környezet fertőtlenítése és a kézhigiánia alapvető fontosságú a járvány további terjedésének 
megelőzésében, illetve a járvány kontrollálásában  

A megfelelő kendő választása 

A Clinell Univerzális Kendők 60 másodpreces behatási idővel hatékonyan alkalmazhatók a 

coronavírussal szemben  

A Clinell Sporicidal Kendők teljes mértékben virucid hatásúak és hatékonyak a coronavírussal 
szemben szintén 60 másodperces behatási idővel. 

Mindkettő virucid hatásspektrumát függettelen akkreditált laboratórium vizsgálta be az európai 
EN14476 előírásoknak megfelelően 
A kendőket a Microbac Laboratory vizsgálta be, amely egy 3-as szintű biztonsági laboratórium az 
Egyesült Államokban. Mindkét kendőt a human coronavírus virulens változatával tesztelték, nem 
pedig csak a szurrogátumával. 

A Clinell Univerzális Kendők és a Clinell Sporicidal Kendők egy lépésben tisztítanak/fertőtlenítenek.  

Ez azt jelenti, hogy a fertőtlenítés előtt nincs szükség külön tisztításra, hanem egyetlen lépésben 

végzik el a tisztítást és fertőtlenítést.
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A kezek tisztántartása 

A vízzel és szappannal vagy kézfertőtlenítővel végzett rendszeres kézhigiénia nemzetközileg 
elismert módja és kulcslépése a fertőzés továbbterjedésének megakadályozásában. 

Az olyan kézfertőtlenítők, mint az alkoholos gél vagy kézfertőtlenítőszer csak a “szemmel 
láthatólag tiszta kezek” esetében hatékonyak. Hagyományosan a szennyezett kezeket 
szappannal és vízzel kell megmosni. 

A Clinell Antimikrobiális Kézfertőtlenítő Kendők alternatív kézhigiéniai megoldást 
nyújtanak. Olyan hatékonyak, mint a szappan és a víz a mikroorganizmusok eltávolításában1  

és ideálisak az olyan helyzetekben, amikor a kezek láthatóan szennyezettek, de kézmosási 
lehetőség vagy tiszta víz nem áll rendelkezésre. 

További információ 

A 2019 novel Wuhan coronavirusról tájékozódjon a nemzeti és a nemzetközi iránymutatásokból. 

A  Clinell Univerzális Kendőkkel, a Clinell Sporicidal Kendőkkel vagy a Clinell Antimickrobiális 

Kéztörlő Kendőkkel kapcsolatban vegye fel a helyi képvislőnkkel a kapcsolatot (Dispomedic Kft. , 

www.dispomedic.hu) vagy keresse fel a  www.gamahealthcare.com weboldalt! 
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