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ECOLAB Skinsept Pur - do odkażania skóry - 350ml *
 

Cena: 31,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 350ml

Producent ECOLAB

Produkt leczniczy Forma transportu - POLTRAF

Opis produktu
 

Produkt dost?pny w ofercie apteki, a zamówienie towaru mo?liwe na zasadach
przedp?aty na konto z odbiorem w?asnym lub za po?rednictwem apteki internetowej
aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie mo?e nabywa? produktów leczniczych
drog? wysy?kow?.

 

ECOLAB Skinsept Pur to preparat do odkażania skóry, przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami.

 

Właściwości:

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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Preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami Skinsept pur jest produktem
złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.

W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol benzylowy wzajemnie uzupełniające swój zakres
działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom (włącznie z
prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. Skinsept pur odkaża i odtłuszcza skórę.
Preparat jest autosterylny (Patent Europejski nr 0016319). Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwalników przy
produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarły w preparacie nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać
ponownie do roztworu.

 

Obszar zastosowań:

- dezynfekcja skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami itp.- TAK
- dezynfekcja skóry przed operacjami i punkcjami - TAK
- barwiony - NIE
- bezbarwny - TAK
- nie zawiera jodu - TAK
- MRSA - TAK

 

Pojemność: 1000ml

 

Skład:

100 g roztworu zawiera:

Substancja czynna:
46,0 g etanolu (96% zdenaturowany)
27,0 g alkoholu izopropylowego
1,0 g alkoholu benzylowego.

Substancje pomocnicze:

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
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nadtlenek wodoru, woda oczyszczona.
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