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Lysoformin Plus-Schaum do szybkiej dezynfekcji powierzchni
5L
 

Cena: 142,90 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Producent Lysoform

Opis produktu
 

Pojemność: 5L

Lysoformin® Plus – Schaum to bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia małych
powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia gabinetów. Wykazuje wysoką skuteczność biobójczą w obecności zanieczyszczeń
organicznych już w 5 minut. Szczególnie zalecany do powierzchni delikatnych – nieodpornych na działanie alkoholu (nie zawiera
alkoholu).

Polecany do stosowania we wszystkich obiektach, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy
biologicznej. Preparat sprawdzony na rynku medycznym, gdzie wymagany jest wysoki reżim sanitarny.

Właściwości:

- Skuteczny w profilaktyce zakażeń
- Zapewnia bezpieczne wykonywanie usług
- Niezastąpiony pr zy wdrażaniu procedur higienicznych
- Dostosowany do wymagań sanitar nohigienicznych

Obszar stosowania:

Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat Lysoformin® Plus-Schaum o doskonałych właściwościach myjących, przeznaczony jest w
szczególności do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych oraz wrażliwych na działanie alkoholu powierzchni, np.: fotele, łóżka
zabiegowe, kable, pasy, łóżka do masażu, lampy UV, lampy zabiegowe, głowice USG, wanny akrylowe, kapsuły, solaria, stoliki podręczne,
blaty robocze itd. Głównie zalecany do stosowania we wszystkich obiektach, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne,

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
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informacje.
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tatuażu i odnowy biologicznej oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne.

Skład:

alkiloamina, biguanidyna, chlorek didecylodimetyloamonowy, substancje pomocnicze.
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