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MANUSAN płyn dezynfekujący do mycia rąk, ciała i włosów z
chlorheksydyną - 200ml
 

Cena: 38,30 pln

Opis słownikowy

Producent URGO Polfa

Opis produktu
 

Płyn dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów, jest to produkt 3 w 1, łączący mycie, dezynfekcję i
ochronę. Płyn według dokumentacji produktu biobójczego oczyszcza i zwalcza bakterie, grzyby i wirusy (WHO Guidelines on Hand
Hygiene in Health Care 2009).

Manusan zawiera maksymalne stężenie substancji dezynfekującej - 4% chlorheksydyny, która wykazuje wyższą skuteczność niż alkohol
(Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 13–15) i przedłużone działanie aż do 3 godzin (Centers for Disease Control and Prevention, Guideline for
Hand Hygiene in Health-Care Settings, 2002).

Sposób użycia:
Produktu używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać należy etykietę i informacje dotyczące
produktu.

Higieniczne mycie rąk
3 ml preparatu nanieść na zwilżone wodą dłonie, myć ręce przez 2 minuty, po czym dokładnie spłukać wodą, a ręce osuszyć
jednorazowym ręcznikiem.

Chirurgiczne mycie rąk
3-5 ml preparatu nanieść na zwilżone wodą dłonie, myć ręce i przedramiona przez 3 minuty i spłukać wodą. Następnie 3 ml preparatu
wcierać w ręce i przedramiona przez co najmniej 1 minutę i dokładnie spłukać wodą, ręce osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Podczas
mycia i spłukiwania dłonie powinny znajdować się w położeniu powyżej łokci.

Mycie ciała i włosów
Skórę i włosy myć omijając oczy i błony śluzowe, a następnie dokładnie spłukać wodą.

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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Skład: substancja biobójcza - zawiera diglukonian chlorheksydyny 4%.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną lub środki powierzchniowo czynne.
Nie stosować u niemowląt i małych dzieci.

Pojemność: 200 ml
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jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
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