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Túi ổn định 
Khăn lau vô trùng 

Khăn lau được tẩm dung dịch 

vô trùng, diệt khuẩn và khử 

trùng sử dụng cho 1 lần lau 

 
Ngăn đựng túi bảo vệ khăn 

lau và hiệu quả sản phẩm 

vô thời hạn 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
Lấy túi ra khỏi túi bảo vệ đầu tiên. 
Với túi bên trong còn nguyên vẹn, 
cuộn túi giấy bạc / ngăn chứa chất 
lỏng và đè mạnh xuống để làm vỡ 
chất lỏng thông qua tấm chặn bên 
trong. Để một phút cho dung dịch 
thẩm thấu vào khăn. Lấy túi chứa 
khăn ra khỏi túi thứ 2. Xé mở theo 
phần đường kẻ trên túi để lấy khăn. 
Sử dụng kỹ thuật lau được khuyến 
nghị để làm sạch và khử trùng bề 
mặt. 

DỮ LIỆU KỸ THUẬT: 
Xơ 1 lớp. 68gsm Polyester (45%) / 
Chất liệu cellulose (55%). 230mm x 
230mm (9 "x 9"). Độ dày 0,32mm. 
 
LƯU TRỮ: 
Lưu trữ trong bao bì gốc tránh ánh 
sáng mặt trời và nhiệt độ. Thông tin 
đầy đủ về việc lưu trữ và xử lý có sẵn 
trên Bảng dữ liệu an toàn vật liệu 
(MSDS) 
 
SỬ DỤNG AN TOÀN: 

Luôn mang gang tay, kính bảo hộ 

hoặc mặt nạ bảo vệ. Luôn đọc nhãn 

dán và MSDS trước khi sử dụng. 

LỢI ÍCH: 

• HA (Hypochlorous Acid) thích hợp 

cho quá trình chuyển giao vô trùng. 

• Công thức đđược xác nhận đầy đủ. 

• Thời gian tác dụng <60 giây. 

• Thời hạn sử dụng là 10 tiếng. 

• Quy cách thiết kế của khăn lau làm 

giảm sự hao phí khi lau. 

• Sự kết hợp giữa QN, QT, OX và 

HA là những sản phẩm luân 

chuyển lý tưởng. 

• InSpec HA được sản xuất theo tiêu 

chuẩn GMP trong phòng sạch ISO 

6. Sản phẩm được thực hiện và giới 

hạn trong môi trường ISO lớp 5. 

• Khăn lau vô trùng cho đến khi được 

sử dụng. 

• Nhiều mẫu mã dùng cho phòng sạch. 

• Sản phẩm tiêu chuẩn GMP. 

• Dung dịch được lọc qua bộ lọc 0,2 

micron và gamma được chiếu xạ 

theo quy trình được xác nhận (ở 

mức 25-45kGy) để đưa ra mức 

đảm bảo vô trùng SAL là 10
-6

. 

 
  

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: 

Đặc tính của khăn lau được trình bày trong 
5 đoạn mô tả sau: 

 
OX là chất tiệt trùng điều chế từ Hydro 

Peroxid 6% / Axit Peracetic 0,4% v / v. 

Thời gian cần để đạt hiệu quả là 2 phút. 

Thời hạn sử dụng 2 năm. 

HA là chất tiệt khuẩn điều chế từ axit 

Hypoclorơ. Xử lý an toàn, ít mùi, ít cặn. 

Thời gian cần để đạt hiệu quả là 1 phút. 

Thời hạn sử dụng 1 năm. 

QT là chất khử trùng amoni bậc 4. 

Hoạt động nhanh, không oxy hóa. Thời 

hạn sử dụng là 2 năm. 

AN là chất khử trùng amin bậc 3. Là 

một chất có khả năng diệt khuẩn phổ 

nhanh và rộng, ít cặn, không QUAT. 

Thời hạn sử dụng là 2 năm. 

 

Chất khử trùng/ Chất tẩy rửa được pha 
loãng với nước WFI. 
 
Khăn lau InSpec được sản xuất theo tiêu 
chuẩn GMP trong phòng sạch ISO 6. 
Sản phẩm được thực hiện và giới hạn 
trong môi trường ISO lớp 5. 

  VẬT LIỆU TƯƠNG THÍCH: 

Ứng dụng các giải pháp, khi sử dụng 

đúng theo chỉ dẫn sẽ không gây ảnh 

hưởng đến các vật liệu thường gặp 

trong phòng sạch. Xem thông tin 

tương ứng trong tệp kỹ thuật. 

      

 

 

Túi ổn định InSpec™  

Sản phẩm Quy cách đóng 
gói 

Kích cỡ 
vỏ 

Mã sản phẩm 

InSpec™ HA Burstable Pouch 15 khăn lau / túi 20 pch HAPW50BP15S 

InSpec™ OX Burstable Pouch 15 khăn lau / túi 20 pch OXPW40BP15S 

InSpec™ AN Burstable Pouch 15 khăn lau / túi 20 pch ANWFI20BP15S 

InSpec™ QT Burstable Pouch 15 khăn lau / túi 20 pch QTWFI30BP15S 

 

InSpec™ 
Solutions  Delivered  By  Experience 
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Bảng dữ liệu kỹ thuật 

Mở túi ở phần đầu khăn. Sử dụng trong vòng 10 giờ, cần phải được 
bọc lại khi không sử dụng. 
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Hướng dẫn sử dụng: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Với bao bì bên ngoài, hãy cuộn từ từ đầu chất lỏng 
để tạo áp lực ép chất lỏng qua vách ngăn để có 
thể làm ướt khăn lau. 

Với bao bì bên ngoài, hãy cuộn từ từ đầu chất lỏng 
để tạo áp lực ép chất lỏng qua vách ngăn để có thể 
làm ướt khan lau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1 phút  

Chờ một phút. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

InSpec™ 
Solutions Delivered By Experience 

 

Đảm bảo phần chất lỏng được đẩy qua hết 
phần khăn lau. 
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Burstable Pouch 
Sterile Session Wipes 

A complete range of sterile 

sporicidal, biocidal and 

detergent wipes in a session 

wipe. 

 
Pouch compartments maintain 

wipe and product efficacy for 

full shelf life. 

 

USE INSTRUCTIONS: 

Remove the pouch from the outer dust 

bag. With the inner bag intact, roll the 

foil pouch/liquid compartment and 

apply downward pressure to burst the 

liquid through the frangible seal. Leave 

for one minute to saturate the wipes. 

Remove the foil pouch from the outer 

bag. Tear open the end of the bag and 

peel open the foil pouch to gain access 

to the wipes. Use a recommended 

wiping technique to clean and disinfect 

the surface. 

TECHNICAL WIPE DATA: 

Lint Grade 1. 68gsm Polyester (45%) / 
Cellulose (55%) material. 

230mm x 230mm (9" x 9"). 

Thickness 0.32mm. 

 
STORAGE: 

Store in original packaging away from 

sunlight and extremes of temperature. 

Full information on the storage and 

handling is available on the Material 

safety Datasheets (MSDS) 

SAFE HANDLING: 

Always wear gloves and goggles or face 

protection. Always read the label and 

BENEFITS: 

• HA (Hypochlorous Acid) suitable for 
the aseptic transfer process. 

• Fully validated formulations 

• <60 seconds activation time 

• In-use shelf life of 10 hours 

• Session wipe format minimises 
waste 

• Any combination of AN, QT, OX and 
HA are ideal rotational partners 

• Manufactured to GMP in an ISO 6 

cleanroom. The product is filled and 

capped in an ISO class 5 

environment. 

• Sterile wipes until the point of use. 

• Multiple bags for cleanroom transfer 

• Manufactured to GMP 

• The solution is filtered through a 0.2 

micron filter and aseptically filled into 

pre-gamma irradiated packaging (25- 

45kGy) and tested to give a sterility 

assurance level SAL of 10~6 

 
  

SPECIFICATION: 

The burstable wipes are available in a 

choice of five presentations: - 

 

OX Sporicidal preparation of Hydrogen 

Peroxide 6%/Peracetic Acid 0.4% v/v. Rapid 

action 2 minute kill time. 2 year shelf life. 

HA Sporicidal preparation of Hypochlorous 

Acid. A safe handling, low odour, low 

residue. Rapid action 1minute kill time. 1 

year shelf life. 

QT Biocidal quaternary ammonium 

compound disinfectant cleaner. A rapid 

action, non-oxidising biocide. 2 year shelf 

life. 

AN Biocidal diamine disinfectant. A broad 

spectrum, rapid action, low residue, QUAT 

free. 2 year shelf life. 

Biocides/Detergent are diluted with WFI 

quality water. 

InSpec wipes are manufactured to GMP in 

an ISO 6 cleanroom. The products are filled 

and sealed in an ISO class 5 environment. 

MSDS before use. 

 
MATERIAL COMPATIBILITY: 

Application of solutions, when used as 

directed, will not affect materials 

normally encountered in the cleanroom 

See compatibility information in the 

Technical File. 

  

 

 

InSpec™ Burstable Pouches 

Product Pack Size Case Size Product Code 

InSpec™ HA Burstable Pouch 15 wipes/pouch 20 pch HAPW50BP15S 

InSpec™ OX Burstable Pouch 15 wipes/pouch 20 pch OXPW40BP15S 

InSpec™ AN Burstable Pouch 15 wipes/pouch 20 pch ANWFI20BP15S 

InSpec™ QT Burstable Pouch 15 wipes/pouch 20 pch QTWFI30BP15S 
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Instructions for Use 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

With outer packaging still in place roll the pouch 
from the liquid end and apply pressure to force 
liquid across die frangible barrier to wet the wipes. 

With outer packaging still in place rollthe pouchfrom 

the Iiquid end and apply pressureto force liquid 
across the frangible barrier to wet the wipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ensure liquid agent is trensfered to wipes section. 1MINUTE 

Wait for minute, then remove the dear outer bag and 
access wipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

 
To access the wipes, peel the pouch open at the 
Wipe end of the pouch. 

Use within 10 hrs, re-covering as necessary. 

 

 

 


