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Product description
Ready-to-use alcoholic solution for hygienic hand disinfection. Also acts
against resistant viruses with mositurising characteristics.

Описание на продукта
Готов за употреба, алкохолен разтвор за хигиенична дезинфекция на
ръцете, също и срещу резистентни вируси с хидратиращи свойства.

Field of application/use
In suspected cases of tuberculosis carry out disinfection twice.
Recommended by AGES for outbreaks of noroviruses.VAH/DGHM/ÖGHMP
certified.

Приложение/области на приложение
При съмнения за туберкулоза дезинфекцирайте два пъти.
Препоръчва се от AGES при норовируси. Сертифициран по
VAH/DGHM/ÖGHMP.

Dosage
Conforms to: EN 14476:2007-02: Influenza A Virus H1N1: undiluted 15
seconds – noroviruses undiluted 15 seconds. Tested by RKI and DVV:
Rotaviruses undiluted 30 seconds – Adenovirus undiluted 30 seconds –
Hepatitis B and Polio indiluted 1 Minute - Vacciniavirus undiluted 30
seconds. Hygienic hand disinfection according to VAH/DGHM/ÖGHMP:
undiluted 30 seconds.

Дозиране
EN 14476:2007-02: Грип A Вирус H1N1: неразреден 15 секунди - Норо
вируси неразреден 15 секунди. RKI и DVV: Рота вируси неразреден 30
секунди - Адендо вируси неразреден 30 секунди. Хепатит B и
полиомиелит неразреден 1 минута - Ваксина вируси неразреден 30
секунди.
Хигиенна
дезинфекция
на
ръцете
според
VAH/DGHM/ÖGHMP: неразреден 30 секунди.

Packaging units
6 x 700 ml

Съдържание на опаковката
6 x 700 ml

Art.-No. 4110704603

Арт. № 4110704603

Safety information
Keep container tightly closed. Keep away from sources of ignition - No
smoking. Dispose of contents/container according to the local and national
regulations.

Инструкция за безопастност
Съдът да се държи плътно затворен. Да се съхранява далече от
източници на запалване. Да не се пуши.

Storage
Keep container closed. For quality reasons, store at room temperature.

Съхранение
Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при
стайна температура, за да запазите качеството на продукта.

References
Dermatologist- tested with „ high performance“ rating.

Референции
Дерматологично тестван, оценен с "много добър".

Опаковъчен картон

Outer carton
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