Alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk

desderman pure gel
®

żel

Zalety

• rotawirus - 15 sek.

przetestowany zgodnie z normami europejskimi EN 1500 i EN
12791
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
nie zawiera barwników i substancji zapachowych, możliwość
stosowania przez alergików
wyjątkowe zalety w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki
sprawdzonym, właściwościom nawilżającym

Obszary zastosowania
desderman® pure gel to żel, przeznaczony do higienicznej i
chirurgicznej dezynfekcji rąk, w szczególności w zakładach
opieki zdrowotnej i innych placówkach związanych z ochroną
zdrowia.

Własciwości produktu
desderman® pure gel posiada właściwości bakteriobójcze
(w tym MRSA, Tbc), drożdżakobójcze i wirusobójcze wobec
HIV, HBV, HCV, vaccinia, H1N1, poliowirus, rotawirus oraz
norowirus (MNV).

Wskazówki dotyczące stosowania
Preparat należy stosować bez rozcieńczenia bezpośrednio na
skórę rąk, wcierając 2 razy po 5 ml (łącznie 10 ml) w czasie 90
sek.
• Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) - 30 sek. (3ml)
• Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 2x po 5ml (łącznie
10ml) w czasie 90 sek.
• MRSA - 30 sek.
• vaccinia - 30 sek.
• HIV, HBV, HCV - 30 sek.
• H1N1 - 30 sek.
• MNV - 15 sek.
• poliovirus - 90 sek.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

®

desderman pure gel
żel

Dane produktu
Substancje czynne:
Etanol (96%) - 78,2g/100g roztworu
Bifenyl-2-ol - 0,1g/100g roztworu
Dane chemiczno-fizyczne
Forma

żel

Gęstość

ok. 0,83 g/cm3 / 20 °C

Kolor

bezbarwny

pH

Nie dotyczy

Tarcie, dynamiczne

700 - 1.300 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 53019

Temperatura zapłonu

13 °C / Metoda : DIN 53213, Część 1

Wskazówki szczególne
Zapewnić wystarczającą wentylację. Usunąć wszystkie źródła
zapłonu. Nie palić tytoniu. Nie dopuścić do wsiąkania w glebę.
Warunki przechowywania: Przechowywać w temepraturze
pokojowej w oryginalnym opakowaniu, w szczelnie
zamkniętych pojemnikach z dala od żywności i
napojów i źródeł zapłonu. chronić przed bezpośrednim
nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi.
Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia
Artykuł

Forma dostawy

Art.-Nr.

desderman pure gel EU-P 100 ml FL

30/Karton

70000873

desderman pure gel EU-P 500 ml FL

20/Karton

70000875

DESDERMAN PURE GEL żel 1L EF

10/Karton

126913

desderman pure gel EU-P 1 l FL

10/Karton

70000877

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4778/12
Na życzenie dostarczamy niezbędne rapoty dotyczące
preparatu.

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.
Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Podmiot odpowiedzialny
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com
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Informacje dotyczące produktu nie są automatycznie aktualizowane

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed
użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

