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Aerodesin 2000 - alkoholowy środek dezynfekujący - 1000ml
 

Cena: 43,09 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Pojemność 1L

Producent Lysoform

Opis produktu
 

Aerodesin 2000 - alkoholowy preparat dezynfekcyjny

 

Zastosowanie:

- do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

- preparat działa: bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo

- atest PZH

Pojemność: 1000ml

 

Właściwości:

• produkt gotowy do użycia

• kompozycja na bazie alkoholi z dodatkiem glutaraldehydu

• szerokie spektrum bibójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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• wykazuje działanie przy bardzo krótkim 1 minutowym czasie kontaktu

• zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi

• do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością

• wygodna i szybka forma aplikacji preparatu

• możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie jak i przy użyciu ściereczki

• preparat po aplikacji nie tworzy tłustego nalotu, łatwo się rozprowadza

• po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów

• charakteryzuje się przyjemnym delikatnym zapachem

• sprawdzony preparat z 20 letnią historią na rynku polskim
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