
Dezinfekčný umývací prostriedok k hygienickému 
umývaniu rúk a k dekolonizácii celého tela vrátane vlasov.

prosavon® scrub+

Výhody
Dekolonizácia pokožky celého tela vrátane vlasov

Oplachová i bezoplachová forma použitia

Jemná ošetrujúca receptúra s obsahom olivového oleja a
glycerínu
Dermatologicky testované

Neobsahuje farbivá ani parfém

Základom použitých umývacích zložiek sú suroviny rastlinného
pôvodu

Oblasť použitia:
Prosavon® scrub+ je určený na použitie v zdravotníctve,
potravinárstve, veterinárnej sfére, komunálnej hygiene vrátane
domácej starostlivosti a v oblastiach so zvýšenými hygienickými
nárokmi na hygienu rúk.

     Účinnosť:
      Baktericídny, levurocídny, virucídny na obalené vírusy (MVA).

Návod na použitie:
Hygienické umývanie rúk:       Na navlhčenú pokožku naneste 5 ml
prípravku a umývajte odporúčaným postupom pre hygienické
umývanie rúk. Potom opláchnite vodou.
Dekolonizácia tela  (ESBL, MRSA) umývaním: Naneste prípravok na
dostatočne navlhčenú umývaciu špongiu, starostlivo rozotrite a 
umyte celé telo vrátane vlasov. Potom opláchnite vodou.
Dekolonizácia tela  (ESBL, MRSA) bez oplachu: Naneste
prípravok na dostatočne navlhčenú umývaciu špongiu tak, aby
bol dodržaný pomer prípravku a vody 1:1, starostlivo rozotrite
na celé telo. Prípravok nie je potrebné oplachovať, stačí zotrieť
navhlčenou utierkou.

Účinný na
 MRSA & ESBL

     Zloženie:
      Účinné látky v 100 g koncentrátu:
          • 0,9 g D-glukonová kyselina, zlúčenina s N,N''-
            bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-
            tetraazatetradecanediamid
          • 0,9 g didecyl(dimethyl)amonium-chlorid
     Ďalšie zložky: > 5% neiontové povrchovo aktívne látky,
           amfotérne povrchovo aktívne látky

     Zvláštne upozornenie:
      Nepoužívať na podráždenú alebo poškodenú pokožku.
      Nepoužívať při alergii na látky obsiahnuté v produkte. V prípade
      alergickej reakcie - podráždenie pokožky - umyte starostlivo
      vodou a ošetrite regeneračným krémom. Zabráňte vniknutiu
      prípravku do očí. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach kontaktujte lekára.

      Používajte biocídy bezpecným spôsobom. Pred použitím
      si vždy precítajte oznacenie a informácie o prípravku.

     Balenie:
      1 L

     Typ prípravku:
      Biocídny prípravok

     Životné prostredie:
      Spoločnosť schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a
      bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu,
      hospodárne a pri dodržaní vysokých štandardov kvality.
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