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Sterisol Ethanol żel do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji
rąk - ECOLINE - 375ml
 

Cena: 24,50 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Pojemność 375ml

Producent Sterisol

Opis produktu
 

Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w woreczku dostosowanym do dozownika w systemie Ecoline.

Właściwości:
• Zawiera 80% alkoholu, dzięki czemu redukuje ilość drobnoustrojów na rękach.
• Działanie dezynfekujące natychmiastowe i przedłużone.
• Jest delikatny dla skóry, nie wysusza jej - zawiera chroniącą przed wysuszeniem skóry glicerynę.
• Praktyczna konsystencja.
• Nie zawiera barwników, substancji zapachowych i innych potencjalnych alergenów.
• Niska masa odpadów opakowaniowych.

Skuteczność biobójcza:

Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec wirusów otoczkowych (w tym Corona wirus).

- działanie bakteriobójcze: EN 13727; EN 1500; EN 12791 (działanie natychmiastowe i przedłużone0

- działanie drożdzakobójcze: EN 13624

- inaktywacja wirusów: lipofilnych (w tym HIV, HBV)

- skuteczność biobójcza wobec wirusa Vaccinia wg EN 14476

Skład:

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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100g preparatu zawiera etanol, CAS:64-17-5; WE: 200-578-6[(zaw. 70% wag.) zaw. 70g/100g]; propan-2-ol, Cas: 67-63-0, WE: 200-661-7
[(zaw.. 10% wag.) zaw. 10g/100g.], 2-metylopropan-2-ol (1g), 2-amino-2metylopropan-1-ol (0,1g)

Obszar stosowania:
Odpowiedni do zastosowania w placówkach służby zdrowia (szpitale, gabinety stomatologiczne, przychodnie), salonach
kosmetycznych, placówkach opieki społecznej i innych obszarach gospodarki, w których wymagane są wysokie standardy higieniczne.

Sposób użycia:
Preparat nanosić na czyste i suche ręce; nie spłukiwać

Higieniczna dezynfekcja rąk - zgodnie z techniką normy EN 1500: nanieść 3 ml preparatu i wcierać w skórę rąk przez 30 sekund

Chirurgiczna dezynfekcja rąk - zgodnie z techniką normy EN 12791: nanieść  2x5 ml preparatu i wcierać w skórę rąk i przedramion przez
co najmniej 3 minuty do całkowitego wyschnięcia.

Pojemność: 375 ml
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