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Bioseptol Żel do higienicznej dezynfekcji rąk - 5L
 

Cena: 77,70 pln

Opis słownikowy

Pojemność 5L

Producent Bioetanol AEG

Opis produktu
 

Bioseptol Żel to preparat do higienicznej dezynfekcji rąk powstały na bazie alkoholu etylowego odpowiedni do stosowania w miejscach
gdzie wymagana jest dezynfekcja rąk, takich jak przychodnie, gabinety lekarskie, domy opieki czy zakłady opieki medycznej oraz w
sytuacjach codzienny kiedy chcemy mieć czyste ręce.

Produkt Wykazuje działanie bakteriobójcze.

Przebadany dermatologicznie.

Nie może być stosowany do dezynfekcji skóry przed operacjami, punkcjami czy iniekcjami.

Jest dopuszczony do stosowania poza obszarem klinicznym.

Skuteczność preparatu potwierdzona badaniami:

Zgodnie z PN-EN 1500:2002 - działanie bakteriobójcze przeciwko przejściowym drobnoustrojom w procedurze higienicznej dezynfekcji
rąk przy jednorazowym wcieraniu 3 ml żelu przez 30 sekund.

Sposób użycia: higieniczna dezynfekcja rąk - 3 ml żelu nanieść na skórę wcześniej umytych i wysuszonych dłoni, rozprowadzić i
wetrzeć, pozostawiając na skórze przez czas 1 minuty do wyschnięcia.

Preparat przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie wymaga spłukiwania po zastosowaniu i nie powoduje klejenia się skóry i pozostawia dłonie świeże i suche.

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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Nie zaleca się go stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję aktywną lub substancje pomocnicze.

Pojemność: 5L

Składniki: 100g zawiera: 68,53g alkohol etylowy 96%; 7,70g propan-2-ol; 2,0g 2-fenoksyetanol.

Uwaga: upłynął termin ważności produktu (05.10.2022), produkt przeznaczony do celów technicznych.
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