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Helppous 
Käyttövalmis, alkoholiton, pesevä ja desinfioiva liina. Suosi-
tellaan käytettäväksi leikkaussaleissa, tutkimushuoneissa, 
odotustiloissa sekä hammashuollossa kosteutta kestäville 
pinnoille, ei-invasiivisten laitteiden ja antureiden puhdista-
vaan desinfektioon sekä tutkimusvälineille.

Hygieenisyys
Kertakäyttöiset liinat nostavat hygieniatasoa ja vähentävät   
infektioriskiä, parantaen näin potilasturvallisuutta. Liina on 
taiteltu niin, että saat pakkauksesta yhden liinan kerrallaan. 
Tämä mahdollistaa tuotteen aseptisen käytön. 

Käyttö
Liinat ovat kertakäyttöisiä ja käyttövalmiita.  
Desinfektioaika on kuivumisaika.  
Säilyvyys ja hävitys 
Pakkaus säilyy avaamisen jälkeen 30 päivää.  
Hävitetäään paikallisten suositusten mukaisesti. 
Pakkaus on kierrätettävää materiaalia.

Tuotetiedot
N-(3-aminopropyyli)-N-dodekyylipropaani-
1,3-diamiini

ApoWIPE Triamin Disinfection  

Mikrobi Mikrobisidinen teho  
ISO EN 14885 standardin mukaisesti

Homeet ja hiivat EN 13624, EN 16615 (testi liinalle), EN 1650

Bakteerit EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 16615 (testi liinalle)

Virukset EN 14476

Mykobakteerit EN 14348

Tuotenumero Tuotekuvaus Pakkauskoko

021862 ApoWIPE Triamin Disinfection -pintedesinfektioliina (15 x 20 cm) 48 liinaa / pkt
12 pkt / ltk

Nopea ja  
varma
toimitus!

Pesevä pintadesinfektioliina
Alkoholiton liina pintojen- ja laitteiden puhdistukseen ja desinfiointiin.  
Tehoaa mm. resistentteihin bakteereihin kuten MRSA sekä useimpiin  
viruksiin esim. influenssa ja korona. Kätevä pienempi liinakoko esim. antureiden, tutkimusväli-
neiden ja muiden pienempien kohteiden puhdistukseen! Soveltuu myös veritahrojen pyyhintään!
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Hyvän hygieniantason ylläpitämisellä katkaistaan tartuntatiet

Hyvän käsihygienian ohella tärkein tartuntateiden katkaisun menetelmä on hyvän 
pintahygienian ylläpito. Tartuntataudit leviävät ilma- ja kosketusvälitteisesti. Koske-
tusvälitteiset tartuntatavat voidaan jakaa suoriin ja välillisiin tartuntoihin. Välillisissä 
tartunnoissa mikrobit päätyvät elottomille pinnoille joko käsien tai jonkun muun vä-
littäjän kautta. Pinnoilta mikrobit siirtyvät käsien kautta uusille pinnoille. Erään tut-
kimuksen mukaan Noroviruksen on raportoitu siirtyvän kontaminoituneiden käsien 
kautta seitsemälle seuraavalle kosketuspinnalle.

Puhdistamiseen ja desinfektioon tarvitaan kemiallisia aineita. Puhdistamisessa, jon-
ka tarkoitus on poistaa pinnoilta orgaaninen lika, käytetään yleispuhdistusaineita, 
jotka pinta-aktiivisina aineina ovat tehokkaita lianpoistajia. Mikrobien tuhoamiseen 
pinnoilta tarvitaan desinfektioaineita. Suomessa yleisimmin käytettävät desinfektio-
aineet kuuluvat lähinnä neljään eri kemiallisen yhdisteen luokkaan: alkoholit, ha-
logeenit (mm. klooriyhdisteet), hapettajat (vetyperoksidi) ja kvaternääriset ammo-
niumyhdisteet (ns. kvatit). Kloori ja vetyperoksidi ovat hyvin tehokkaita ja tehoavat 
lähes kaikkiin mikrobeihin ja niiden itiöihin. Alkoholit ja kvatit tehoavat hyvin baktee-
reihin ja tiettyihin viruksiin kuten korona ja influenssa. Tehosta kertoo valmisteille 
tehdyt EN-standardien testit. 

Kun tarvitaan tehokasta, turvallista ja materiaaliystävällistä desinfektiotuotetta päi-
vittäiseen pintapyyhintään, ovat kvattipohjaiset tuotteet hyvä ratkaisu. Pinta-aktiivisi-
na aineina ne irrottavat tehokkaasti likaa pinnoilta, toisin kuin alkoholi, joka denaturoi 
proteiineja ja saa lian ja mikrobijäämät tarttumaan pinnoille entistä tiukemmin.

Hyvään pintapuhtauden lopputulokseen vaikuttaa myös pyyhemateriaali. Materiaa-
lin tulee tukea desinfektioaineen tehoa. Kaikki kuitumateriaalit eivät sovellu kaikkien 
kemiallisten aineiden kanssa yhteen, vaan saattavat jopa alentaa desinfektioaineen 
tehoa (esimerkiksi käsien kuivaamiseen tarkoitettu paperi). Pyyhemateriaalin tulee 
myös olla imukykyinen ja sitoa orgaaninen lika ja mikrobit itseensä, eikä kuljettaa 
likaa vain edellään kuten käsipaperi ja puuvillakuitu.

Kertakäyttöisten desinfektio- tai yleispuhdistusainetta sisältävien pyyhkeiden etuna 
on aina oikeellinen määrä kemiallista ainetta ja sopivuudeltaan tutkittu kuitukangas-
materiaali. Kertakäyttöiset desinfektiopyyhkeet lisäävät tutkimusten mukaan hygie-
niatasoa, koska työntekijät kokevat niiden käytön helpoksi ja turvalliseksi.
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