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AniosGel 800 - Alkoholowo-wodny żel do dezynfekcji rąk
metodą wcierania 4x500ml + pompka
 

Cena: 89,99 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor ECOLAB

Producent ANIOS

Opis produktu
 

Wodno-alkoholowy preparat o właściwościach tiksotropowych do dezynfekcji chirurgicznej i higienicznej rąk, w postaci gotowego do
użycia żelu.

 

Zestaw: 4 butelki x 500 ml + pompka za 1 zł (fakturowana osobno)

 

Cechy produktu:

• Aniosgel 800 wykazuje spektrum działania bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze.
• Spektrum biobójcze udokumentowane wynikami badań wg obowiązujących w Polsce Norm Europejskich.
• Działanie bakteriobójcze według norm EN 1040, EN 1050, EN 13727
• Działanie prątkobójcze: EN 14348
• Działanie grzybobójcze: EN 13624, EN 1275
• Działanie wirusobójcze: EN 14476 (Adenovirus, Poliovirus, Norovirus)
• Aktywny wobec: BVDV (surogat HCV), PRV (surogat HBV), HIV, HSV-1, RSV
• Czas dezynfekcji higienicznej określono wg normy EN 1500, a czas dezynfekcji chirurgicznej i działanie przedłużone określono wg
normy EN 12791.
• Aniosgel 800 to preparat dezynfekujący gwarantujący standardy higieniczne i jakościowe.
• Nie zawiera barwników i substancji zapachowych, dzięki czemu jest doskonale tolerowany przez skórę nawet przy częstym
stosowaniu, jest odpowiedni dla osób o skórze wrażliwej.
• Preparat został przebadany dermatologicznie.

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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• Postać żelowa umożliwia łatwe dozowanie i rozprowadzenie preparatu i wcieraniu w skórę.

 

Skład:

Substancja czynna: 100 g żelu zawiera 80 g etanolu (CAS 64-17-5). 

Środki zagęszczające i nawilżające, środki zmiękczające i woda.

 

 

Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja rąk - na suche i czyste ręce nanieść min. 3 ml żelu i wcierać przez 30 sekund. 

Chirurgiczna dezynfekcja rąk - umyć ręce wodą z preparatem myjącym, dokładnie opłukać i osuszyć, ręce dezynfekować przez czas co
najmniej 2 x 45 sekund poprzez wcieranie w suche ręce nie mniej niż 2 x 3 ml żelu.

W higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, ręce powinny być cały czas zwilżone preparatem
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