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Żel do dezynfekcji rąk 240ml z dozownikiem
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Water Jel

Opis produktu
 

Żel do dezynfekcji rąk 240ml z dozownikiem Hand Sanitizer

Antybakteryjny żel do rąk Hand Sanitizer na bazie alkoholu zabijający efektywnie 99,9% bakterii, grzybów, wirusów i zarazków (w tym
także: A/H1N1, A-Virus, SARS, Adeno- i Rota-Virus, HBV/HCV/HIV) jednocześnie zapobiegający dalszemu ich rozprzestrzenianiu się.
Żel skutecznie działa nawet przez 36 miesięcy od momentu otwarcia.
Dzięki zawartości witaminy E i Aloesu łagodny dla skóry.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) rozprzestrzenianiu wirusa grypy można
zapobiec poprzez częste mycie rąk lub użycie środków antybakteryjnych na bazie alkoholu.

WŁAŚCIWOŚCI

bardzo aktywny w stosunku do drobnoustrojów wchodzących w skład powierzchniowej mikroflory przejściowej i mikroflory stale
bytującej w skórze
błyskawiczna (30 sek.) dezynfekcja rąk. Posiada pełny zakres biobójczego działania w bardzo krótkim czasie 30 sek

- działanie wirosobójcze na wirusa świńskiej grypy A/H1N1

łatwo rozprowadza się na skórze rąk i nie skapuje dzięki postaci żelu i właściowściom tiksotropowym, tzn. upłynianiu podczas
rozprowadzania, a następnie żelowaniu
nie zawiera substancji alergizujących
nie wysyusza skóry przy częstym stosowaniu
nie zawiera barwników i substancji zapachowych

ZAKRES STOSOWANIA
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- profilaktyka w stosunku do wirusa grypy A/H1N1

w ratownictwie medycznym - dezynfekcja rąk
w warunkach przemysłowych i domowych
w medycynie: ręce personelu medycznego, pacjentów, osób odwiedzających, przy opiece nad chorymi
zakłady zbiorowego żywienia (przy przygotowaniu posiłków), żłobki i przedszkola, szkoły, gabinety kosmetyczne
wycieczki, obozy, kolonie, biwaki i kempingi, wyjazdy w egzotyczne kraje
w hodowli zwierząt
przydatny, gdy brak dostępu do wody

Skład: Alcohol 62%, Aqua 36,52%, Propylene Glycol 0,5%, pozostałe 0,98%.

SPOSÓB UŻYCIA
Efekt natychmiastowy: 3 ml preparatu wcierać w skórę rąk w czasie 30 sekund, pozostawić do wyschnięcia.
Efekt przedłużony: 3 ml preparatu wcierać w skórę rąk w czasie 45 sekund. Czynność tę wykonywać dwukrotnie (łącznie 6 ml preparatu,
czas 90 sekund) pozostawić do wyschnięcia.
Uwaga: Zdezynfekowanych rąk nie należy osuszać ani spłukiwać wodą

Opakowanie: butelki 240ml z dozownikiem
Okres przechowywania: 36 miesięcy

 

Galeria
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