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Care-mop
Bevisat effektiv desinfektion i 4-rutorstest

År 2015 infördes den europeiska normen (SS-EN 16615) för 4-rutorstestet. Det rör sig om en ny test-
procedur som utvärderar hur effektiva desinfektionsmedel är när man använder en fuktad torkduk. 
Wetrok genomförde 4-rutorstestet för att utvärdera Care-moppen tillsammans med desinfek-
tionsmedlen Lysoform Aldosan 2000 respektive Lysoformin Spezial. Med framgång: Produkt-
kombinationerna klarade 4-rutorstestet. Genom att kombinera användningen av ett av de angivna 
desinfektionsmedlen med Care-moppen kan man därför säkerställa ett säkert desinfektionsresultat 
vad gäller baktericid och jästicid effektivitet. 

Denna specialmopp har utvecklats för att säkerställa 
säkra och optimala desinfektionsresultat. Dess fulla 
potential visar sig framför allt på släta och lätt strukture-
rade golv. 

I kombination med Lysoform Aldosan 2000 eller 
Lysoformin Spezial säkerställs en 
optimal desinfektion.

Om ytor och möbler ska 
rengöras och desinfi ceras på 
ett säkert sätt är Lysoformin 
Spezial det optimala desin-
fektionsmedlet. Det passar 
perfekt för de fl esta ytor med 
brett verkningsspektrum. 

Detta desinfektionsmedel pas-
sar för blötläggnings-, dopp- 
och torkdesinfi cering av ytor 
och instrument inom hälso- och 
sjukvården. Vid appliceringen 
inaktiveras mikroorganismerna 
permanent. 

Lysoform Aldosan 2000Lysoformin Spezial

Specialmopp för desinfektion

I optimal kombination Garanterad desinfektion
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Produktöversikt

Fyra olika rutor markeras i rad. De ligger horisontellt jämte 
varandra. Den första rutan kontamineras nu med kontrollor-
ganismer och får torka. Övriga tre rutor förblir obehandlade. 
Nu torkas alla fyra rutor med en fuktad duk eller mopp. Man 
torkar från ruta 1 till ruta 4 och tillbaka. 

Efter den satta verkningstiden kontrolleras alla fyra rutor på 
mikrobiologisk kontamination. Två mål med desinfektionen 
utvärderas:

Bedömningsruta 1:  Indikator för den mikrobiella  
 reduceringen
Bedömningsruta 2-4:  Indikatorer för fördelning  
 av kontrollorganismer i omgivningen

Så här funkar 4-rutorstestet
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Care-mop

Passar Balit med kardborremsa (fästanordning kardborre)

Art.nr Benämning Fästanordning Arbetsbr. |mm| Försäljningsenhet
82835 Care-mop 380 Kardborre 380 1 st.
82836 Care-mop 560 Kardborre 560 1 st.

Lysoformin Spezial Lysoform Aldosan 2000

    

Art.nr Förpackning Försäljningsenhet
16676 5 l dunk 1 st. = 2 x 5 l
16677 1 l flaska 1 st. = 12 x 1 l
16675 40 ml påse 1 st. = 200 x 40 ml = 8 l/kartong

Art.nr Förpackning Försäljningsenhet
16627 5 l dunk 1 st. = 2 x 5 l
16625 1 l flaska 1 st. = 12 x 1 l

Dosering

15 min Verkningstid:

15 min Verkningstid:
60 min Verkningstid:

0,5 % (begränsat virucid  
inkl. HBV/HCV/HIV)
2 % (virucid)
0,5 % (virucid)

Bas för verksamma ämnen
• aldehydisk

Läs etiketten och produktdatabladet noga.

Dosering

1 h Verkningstid:
4 h Verkningstid:

0,05 l/10 l
0,025 l/10 l

• baktericid
• fungicid
• virucid

Bas för verksamma ämnen
• baserat på kvartära föreningar  

och guanidinderivat

Läs etiketten och produktdatabladet noga.
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