
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

ECOLAB Incidin Liquid Spray - do dezynfekcji sprzętu med.
650ml
 

Cena: 33,75 pln

Opis słownikowy

Pojemność 650ml

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

Incidin Liquid Spray - szybko działający alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego.

Właściwości:

- roztwór gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu
- szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), Tbc, grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV)
Adeno, Papova, Rota
- preparat wolny od aldehydów, doskonała tolerancja przez użytkowników
- posiada przyjemny zapach
- niezwykle krótki czas działania
- dobra tolerancja materiałowa

Obszar zastosowań:

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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- powierzchnie bezdotykowe (blaty, stoliki) - TAK
- sprzęt medyczny (fotele zabiegowe, łóżka) - TAK
- aparatura medyczna - TAK
- powierzchnie nieodporne na działanie alkoholi - NIE
- MRSA - TAK
- H5N1, A/H1N1 - TAK
- Norowirusy - TAK
- Rotawirusy - TAK
- TBC - TAK
- HBV, HCV, HIV - TAK

Pojemność: 650ml

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

