
Popis výrobku:

Viricidní alkoholový dezinfekcní gel pro aplikaci na pokožku rukou. Rychle se
vstrebává. Prípravek septDES GEL je obzvlášte šetrný k pokožce a díky své
gelové forme se prakticky nanáší; neobsahuje parfémy ani dlouhodobe pusobící
látky, které se hromadí na kuži, což muže vést k podráždení pokožky. Viricidní
úcinek podle normy EN 14476 konc. 1 min. adenoviry konc. 1 min. polioviry
konc. 1 min., noroviry (MNV) podle normy EN k14476 konc. 15 sek., hygienická
dezinfekce rukou podle normy VAH/ÖGHMP/EN 1500 konc. 30 sek., dezinfekce
rukou v chirurgii podle normy VAH/ÖGHMP/EN 12791 konc. 90 sek.,
baktericidní úcinek vc. MRSA, fungicidní úcinek (C. albicans) / levurocidní
úcinek podle nemeckého svazu VAH a Rakouské spolecnosti pro hygienu
ÖGHMP konc. 30 sek., tuberkulocidní úcinek podle normy EN 14348 konc. 30
sek., bez silikonu, mýdla a barviv. Bez konzervacních látek a parabenu,
hydratacní a uklidnující úcinky na pokožku. Dermatologicky testováno.

Jednotka balení:

5 x 1000 ml č. výr. 4110708639

Použití | oblast použití:

Obzvlášť vhodný pro oblasti veřejného sektoru, jako např. umývárny, letiště,
nádraží, nákupní střediska, kanceláře, veřejné instituce a všechny oblasti
zdravotnictví a ošetřovatelství a veterinární lékařství.

Dávkování:

septDES GEL se dávkuje pomocí dávkovače XIBU XL senseFLUID na umyté,
suché ruce a bez naředění vodou se rozetře na rukou (mezi prsty, boční strany
prstů, záhyby u nehtů, špičky prstů, palce, zápěstí). Po dobu působení musí být
ruce vlhké. Doporučené nastavení dávkovaného množství na dávkovači:
Nastavení 3 nebo nastavení 6.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečíst označení a informaci o výrobku. Dodržujte plán péče
o pokožku.

Skladování:

Náplně vždy uzavřít a skladovat při pokojové teplotě.

Název výrobku: septDES GEL
Výrobková řada: HYGIENA koupelny | Dezinfekce
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Doporučení výrobku:

Dávkovač řady XIBU XL senseFLUID dodávaný společností HAGLEITNER
poskytuje optimální čistotu a péči o vaše ruce. Podle druhu znečištění a oblasti
použití je k dispozici na ochranu rukou handPROTECT PURE, na mytí
creamSOAP PURE, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR a abrasivPOWER, k
ošetřování kůže handCREAM PURE, a k desinfekci septDES GEL.

Europaleta:

85 kartonů
Prodejní jednotka:

kartón
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