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Płyn do dezynfekcji rąk Bioseptol z
atomizerem 100ml
Cena brutto

5,50 zł

Cena netto

5,09 zł

Numer katalogowy

Bioseptol -100ml

Opis produktu
Płyn do dezynfekcji rąk Bioseptol 80 o pojemności 100ml z atomizerem.

Profesjonalny płyn do chirurgicznej dezynfekcji używany przez lekarzy,
ratowników i pracowników służby zdrowia.
To NIE JEST rozcieńczony z wodą 65, czy 70% denaturat jak w
przypadku tańszych zamienników.
Bioseptol 80 ZAWIERA PONAD 80% alkoholu etylowego, którego
działanie dodatkowo wspomagane jest innymi substancjami. Dzięki
temu JEST ZNACZNIE BARDZIEJ SKUTECZNY w zwalczaniu wirusów,
bakterii, grzybów i prątków również prątków gruźlicy.
Uwaga na tańsze zamienniki, które często nie posiadają żadnych
atestów i dopuszczeń do użytku, które są zwykłym rozcieńczonym
denaturatem.

Płyn do chirurgicznej dezynfekcji rąk:
-

Charakteryzuje się przedłużonym działaniem do przeszło 4 godzin
80% alkoholu etylowego w składzie
Płyn powstał na bazie substancji aktywnych z aż trzech różnych grup chemicznych
Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i bójcze wobec prątków gruźlicy
Zawiera D-pantenol, który po wniknięciu w skórę przekształca się w witaminę B5
Pielęgnuje i natłuszcza skórę, chroniąc ją przed nadmiernym wysuszeniem
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-

Nie zawiera aldehydów, chlorheksyny, chloru i fenoli
Z higieniczną pompką
Produkt do mycia bez użycia wody
Posiada naturalne pH dla skóry

Płyn do dezynfekcji Bioseptol 80 zwalcza:
-

Bakterie
Wirusy
Grzyby: candida albicans i aspergillus niger
Prątki

Szerokie spektrum działania:
30 sek. - Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) 3 ml preparatu
90 sek. - Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 2 x 3ml preparatu
60 sek. - Bakterie
3 min. - Grzyby
30 sek. - Prątki (M.terrae, M. Avium)
60 sek. - Wiusy: HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex, Adeno, Polio
Sposób użycia:
Preparat należy stosować bez rozcieńczenia bezpośrednio na skórę rąk.
W czasie dezynfekcji ręce powinny być cały czas zwilżone preparatem.
Higieniczna dezynfekcja rąk – w suche ręce wcierać w czasie 30 sekund nie mniej niż 3 ml preparatu, pozostawić do
całkowitego wyschnięcia, nie spłukiwać.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk – w suche ręce wcierać w czasie 90 sekund dwukrotnie nie mniej niż 3 ml preparatu.
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