
Popis produktu:

Protivírusový gél na dezinfekciu rúk s obsahom alkoholu na dezinfekciu pokož-
ky. Rýchlo sa vpíja. septDES GEL je mimoriadne šetrný voči pokožke a vďaka
gélovému zloženiu je jeho použitie veľmi praktické. septDES GEL neobsahuje
parfumy ani hromadiace sa látky s dlhodobým účinkom, ktoré by sa usadili na
pokožke a mohli spôsobiť jej podráždenie. Protivírusový podľa EN 14476 konc.
1 min. Adenovírusy konc. 1 min. Poliovírusy konc. 1 min. Norovírusy (MNV)
podľa EN14476 konc. 15 sek. Hygienická dezinfekcia rúk podľa VAH/ÖGHMP/
EN 1500 konc. 30 sek. Chirurgická dezinfekcia rúk podľa VAH/ÖGHMP/EN
12791 konc. 90 sek. Protibakteriálny vrát. MRSA, fungicídny (C.albicans)/protik-
vasinkový podľa VAH/ÖGHMP konc. 30 sek. tuberkulocídny podľa EN 14348
konc. 30 Sek. Bez silikónov, mydla a farbív. Bez konzervantov, parabénov, pre-
masťujúci a upokojujúci pokožku. Dermatologicky testované.

Jednotka na balenie:

5 x 1000 ml Art.-č. 4110708639

Použitie | Oblasť použitia:

Obzvlášť vhodný pre verejnú oblasť ako napr. sanitárne priestory, letiská, želez-
nice, nákupné centrá, úrady, verejné inštitúcie a všetky oblasti ohľadom zdravia
& starostlivosti ako pre pre veterinárov.

Dávkovanie:

septDES GEL sa vydá koncentrovane dávkovačom XIBU XL senseFLUID na
očistené, osušené ruky a bez riedenia sa s vodou nanesie na ruky (na pokožku
medzi prsty, bočné strany prstov, lôžka nechtov, brušká prstov, palce, a naniesť
až po zápästia). Počas doby pôsobenia musia byť ruky vlhké. Doporučované
nastavenie dávkovača na veľkosť dávky: Nastavenie 3 alebo Nastavenie 6.

Bezpečnostné upozornenie:

Pred použitím si vždy preèítajte informácie na etikete. Dodržujte plán starostli-
vosti o pokožku.

Skladovanie:

Náplň skladujte uzatvorenú pri izbovej teplote.

Názov produktu: septDES GEL
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity | Dezinfekcia
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Odporúčanie produktu:

Dávkovač radu XIBU XL senseFLUID dodávaný spoločnosťou HAGLEITNER
poskytuje optimálnu čistotu a ochranu vašich rúk. Podľa povahy znečistenia a
oblasti použitia môžete využívať handPROTECT PURE na ochranu pokožky,
creamSOAP PURE, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR a abrasivPOWER na
čistenie, handCREAM PURE na starostlivosť o pokožku a gél septDES na dez-
infekciu.

Europaleta:

85 kartónov
Predajná jednotka:

kartón
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