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SCHÜLKE Desderman pure alkoholowy żel do dezynfekcji rąk
1L
 

Cena: 36,40 pln

Opis słownikowy

Producent Schulke-Mayr

Opis produktu
 

Opakowanie: 1L

Desderman pure gel to żel, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej i
innych placówkach związanych z ochroną zdrowia.

Zalety
- przetestowany zgodnie z normami europejskimi EN 1500 i EN 12791
- do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- nie zawiera barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików
- wyjątkowe zalety w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym, właściwościom nawilżającym

Własciwości produktu
Desderman® pure gel posiada właściwości bakteriobójcze (w tym MRSA, Tbc), drożdżakobójcze i wirusobójcze wobec HIV, HBV, HCV,
vaccinia, H1N1, poliowirus, rotawirus oraz norowirus (MNV).

Wskazówki dotyczące stosowania
Preparat należy stosować bez rozcieńczenia bezpośrednio na skórę rąk, wcierając 2 razy po 5 ml (łącznie 10 ml) w czasie 90 sek.
- Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) - 30 sek. (3ml)
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 2x po 5ml (łącznie 10ml) w czasie 90 sek.
- MRSA - 30 sek.
- vaccinia - 30 sek.
- HIV, HBV, HCV - 30 sek.
- H1N1 - 30 sek.

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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- MNV - 15 sek.
- poliovirus - 90 sek.
- rotawirus - 15 sek.

Substancje czynne:
Etanol (96%) - 78,2g/100g roztworu
Bifenyl-2-ol - 0,1g/100g roztworu
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