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AHD 1000 STERISOL płyn do dezynfekcji rąk i skóry - 700ml
(2szt) + Ethanol Sterisol (3szt)
 

Cena: 124,50 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Producent Lysoform

Opis produktu
 

Zestaw złożony z 2 opakowań preparatu do dezynfekcji AHD 1000 Sterisol i 3 opakowań żelu do dezynfekcji rąk Ethanol Sterisol, w pakiecie
taniej - cena za 1 sztukę - 24,90 zł.

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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AHD 1000 Sterisol - sprawdzony na rynku medycznym, gdzie wymagany jest wysoki reżim sanitarny, alkoholowy preparat do dezynfekcji
rąk i skóry.

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 skuteczność biobójczą wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów.

Szczególnie polecany do stosowania do dezynfekcji rąk personelu i dezynfekcji skóry klientów np. salonów kosmetycznych, fryzjerskich,
tatuażu, czy odnowy biologicznej.

 

Właściwości:

Skuteczny w profilaktyce zakażeń
Zapewnia bezpieczne wykonywanie usług
Niezastąpiony przy wdrażaniu procedur higienicznych
Dostosowany do wymagań sanitarno-higienicznych

 

Obszary stosowania:
AHD 1000 to preparat delikatny dla skóry, przeznaczony w szczególności do dezynfekcji skóry przed manicure, pedicure, depilacją,
zabiegami parafinowymi na dłonie i stopy oraz przed wszystkimi czynnościami związanymi z naruszeniem ciągłości tkanek i
wprowadzaniem substancji pod skórę, np.: akupunktura, makijaż permanentny, piercing, tatuaż, wstrzykiwanie botoksu.

Poleca się go do stosowania w gabinetach odnowy biologicznej przed zabiegami pielęgnacyjnymi, regenerującymi i oczyszczającymi.
Ponadto może być używany do dezynfekcji rąk personelu oraz do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

 

Skład: Etanol, kwas mlekowy, substancja nawilżająca, olejki zapachowe, woda oczyszczona

Skuteczność biobójcza: działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, gronkowiec złocisty, wirus grypy H1N1, wirus Noro, prątki gruźlicy,
HIV/HBV/HCV, wirus Adeno, wirus Rota, wirus Polio.

Pojemność: 700 ml

 

 

Sterisol Ethanol - żel na bazie alkoholu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, umiesczony w hermetycznych
jednorazowych woreczkach z unikalnym, zintegrowanym, systemem dozowania – „SYSTEM ZAMKNIĘTY STERISOL”.

 

Właściwości:

Wysoka skuteczność biobójcza.
Działanie dezynfekujące natychmiastowe – 30 sek.
Działanie dezynfekujące przedłużone – do 3 godzin.
Praktyczna żelowa konsystencja.
Delikatny dla skóry, nie wysusza jej i zawiera substancje nawilżające.
Nie zawiera barwników i substancji zapachowych.
Niska masa odpadów opakowaniowych.

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Główne cechy produktu:

Sterisol Ethanol działa bakterio-, grzybo-, prątkobójczo (Tbc) i inaktywuje wirusy (HIV; HBV).
Czas dezynfekcji higienicznej określono wg normy PN‑EN 1500 a czas dezynfekcji chirurgicznej i działanie przedłużone
określono wg normy PN‑EN 12791.
Sterisol Ethanol to preparat dezynfekujący, gwarantujący najwyższe standardy higieniczne i jakościowe.
Warunki produkcji i konfekcjonowania produktu spełniają wysokie standardy GMP.
Preparat w jednorazowym worku PE/PETP z zastawką dozującą zabezpieczoną przed bezpośrednim kontaktem z dłonią i
dozującą tylko jedną porcję preparatu i skutecznie chroni zawartość pojemnika przed zanieczyszczeniami z otoczenia. Podczas
dozowania preparatu nie następuje zasysanie powietrza i zanieczyszczeń z otoczenia do wnętrza pojemnika.
Ekonomiczny w użytkowaniu dzięki precyzyjnemu dozowaniu za pomocą szczelnej zastawki dozującej (wydajność ok. 700
porcji).

 

Obszar stosowania:

Placówki służby zdrowia – szpitale, bloki operacyjne, gabinety zabiegowe stomatologiczne, chirurgiczne, przychodnie.
Salony kosmetyczne.
Placówki opieki społeczne.
Inne obszary gospodarki, w których wymagane są wysokie standardy higieniczne.

Skład: Alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, glicerol, alkohol butylowy, kwas poliakrylowy, aminometylopropanol, woda czyszczona

Pojemność: 700ml
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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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