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Phago'Gel żel wirusobójczy do dezynfekcji chirurgicznej rąk
3x 500ml (z pompką) + 1L za 1zł
 

Cena: 68,04 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Producent Christeyns

Opis produktu
 

Zestaw złożony z 3 opakowań (3x 500 ml z pompką) preparatu Phago'Gel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji oraz 1 opakowania (1 litr
w butelce z pompką) za 1 zł, cena za 1 sztukę w pakiecie - 17,01 zł.

 

Phago'Gel to wodno-alkoholowy środek przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania w postaci
gotowego do użycia żelu na bazie etanolu.

Cechy preparatu:

 

- gotowy do użycia żel, którego formuła oparta jest na bazie etanolu
- preparat hipoalergiczny, odpowiedni dla skóry alergicznej i wrażliwej, dzięki zawartości glicerolu i emolientu, chroni skórę przed
wysuszeniem
- nie zawiera substancji zapachowych i barwników
- produkt przebadany dermatologicznie
- wykazuje szerokie spektrum biobójcze potwierdzone badaniami (bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze i
wirusobójcze - Polio, Adeno i Noro)
- czas dezynfekcji chirurgicznej i przedłożone działanie według metodyki EN12791
- czas dezynfekcji higienicznej według metodyki EN 1500

Skład: etanol 72% (720 mg/g), substancje nawilżające i natłuszczające

Instrukcja użytkowania:

 

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 użytku profesjonalnego, nanosić na suche, czyste i zdrowe ręce. Po użyciu nie spłukiwać.

 

Higieniczna dezynfekcja rąk - zgodnie z techniką normy PN-EN 1500: nałożyć min. 3 ml preparatu Phago’Gel w zagłębienie dłoni* i
wcierać w skórę rąk przez 30 sek.

 

Chirurgiczna dezynfekcja rąk i przedramion - zgodnie z techniką normy PN-EN 12791: nałożyć min. 2 x 3 ml preparatu Phago'Gel w
zagłębienie dłoni* i wcierać w skórę przez co najmniej 2 x 45 sek.

 

*1 pełne zagłębienie dłoni lub ilość preparatu, która wystarczy do utrzymania nawilżonych dłoni podczas zalecanego czasu kontaktu.

 

 

Zawartość pakietu: 3x 500 ml (z pompką), 1x 1L (z pompką)
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