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Spirigel Complete - żel do dezynfekcji rąk - 500ml z pompką
 

Cena: 26,95 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

Spirigel Complete Alkoholowy żel nowej generacji do dezynfekcji rąk

Opakowanie: 500ml (wersja z pompką)

Właściwości:

- Pełne działanie wirusobójcze, krótki czas działania
- Odpowiedni do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- Formuła o niższej lepkości
- Zawiera składniki chroniące skórę: aloes, pantenol i glicerynę
- Szeroki wybór opakowań i możliwości dozowania
- Innowacyjna pompka SpiriPump dostosowana do dozowania żelu

Zastosowanie:

- ręce - TAK
- skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami - NIE
- substancje pielęgnujące - TAK
- H5N1, A/H1N1 - TAK
- rotawirusy - TAK
- HBV, HCV, HIV - TAK
- Norovirusy - TAK

Korzyści:

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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- Kompletna ochrona dla całego personelu
- Jeden produkt dla całego szpitala
- Bez narastających pozostałości
- Wygodny dozownik zapobiega kapaniu, rozpryskiwaniu i zatykaniu
- Doskonała tolerancja przez skórę zachęca do częstego stosowania
- Łatwo dostępny we wszystkich miejscach stosowania - zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia

Sposób użycia: Żel należy wcierać do wyschnięcia dłoni i już nie myjemy rąk. Produkt posiada substancje nawilżające i pielęgnujące
skórę i nie powoduje wysuszania dłoni. Zwyczajowo nabieramy tyle ile zmieści się w zagłębienie dłoni (żel jest gęsty i nie wypływa
pomiędzy palcami) - najczęściej około 3 ml.

Spirigel® complete to preparat o pełnym spektrum wirusobójczym, zapewniającym najwyższy poziom ochrony w szpitalu, począwszy
od oddziału po salę operacyjną. Odpowiedni także do stosowania w obszarach wysokiego ryzyka i w sytuacjach zagrożenia epidemią.

Spirigel® complete ma udowodnione działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze i wirusobójcze w krótkim czasie działania.
Jest szczególnie polecany do stosowania w środowisku ochrony zdrowia.

Tolerancja preparatu przez skórę jest istotnym czynnikiem poprawiającym higienę rąk, dlatego Spirigel® complete zawiera aloes,
pantenol i glicerynę, aby utrzymać skórę rąk w doskonałej kondycji.

Przed wprowadzeniem na rynek Spirigel® complete przeszedł liczne badania w warunkach praktycznych, porównujące go z innymi
produktami żelowymi o tradycyjnej formule.

Spirigel® complete dzięki formule żelu o obniżonej lepkości redukuje gromadzenie się produktu, które może powodować zatykanie
pompki, jednocześnie utrzymując przewagę żelu nad płynem:
- Redukcja wyciekania żelu
- Brak kapania z dozowników redukuje ryzyko poślizgnięć
- Łatwość stosowania i lepsze efekty

Skład:

100 g produktu zawiera następujące substancje aktywne: 85 g etanolu.

Preparat zawiera także składniki chroniące i pilęgnujące skórę - aloes, pantenol i glicerynę.

Pozwolenie URPLWMiPB nr 4425/11 na obrót produktem biobójczym.
Wyłącznie do zastosowanie profesjonalnego. Proszę przed użyciem zapoznać się z etykietą produktu.
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