
Gélový alkoholový dezinfekčný prípravok na
báze kombinácie alkoholov. Určený na hygienickú
a chirurgickú dezinfekciu rúk. S obsahom
zvláčňujúcich prísad pre extra ochranu pokožky.

septoderm® gel

Výhody
Účinná hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk

Rýchla a dlhotrvajúca účinnosť

Široké spektrum účinku vrátane plného spektra vírusov a
mykobaktérií
Zanecháva pocit sviežej, jemnej a vláčnej pokožky

Príjemná aplikácia a nižšia spotreba vďaka gélovej formulácii

Oblasť použitia
septoderm® gél je vhodný pre hygienickú a chirurgickú
dezinfekciu rúk, a to vo všetkých typoch zdravotníckych
zariadení, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v laboratóriách, 
vo farmaceutickej a kozmetickej výrobe, v inštitúciách,
v potravinárstve, �tness, wellness a beauty sektore (kozmetika,
manikúra, masáže, pedikúry, piercing, tatoo), v komunálnej
sfére, inštitúciách, a ďalej pre každodennú dezinfekciu rúk pre
bežných spotrebiteľov.

Účinnosť
Baktericídny, úplne virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny,
fungicídny.

Návod na použitie
septoderm® gél sa neriedi a aplikuje sa na čisté, suché ruky.
Aplikujte do dlaní rúk dostatočné množstvo prípravku a
vtierajte do pokožky rúk tak, aby boli všetky miesta na
rukách mokré po stanovenú dobu expozície, ktorá je uvedená
na etikete.

Virucídny

Zloženie
100 g septoderm® gél obsahuje nasledujúce aktívne látky:
• 45 g Ethanol
• 30 g Propan-2-ol
Ďalšie zloženie: zvláčňujúce a ošetrujúce látky.
 

Zvláštne upozornenie
Určené pro profesionálny trh. Termoelektrické prístroje
používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá
kvapalina a para. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi,
iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi vznietenia.
Zákaz fajčenia. Skladovať v uzatvorených obaloch, mimo zdrojov
sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného
žiarenia.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím 
si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. 

Balenie
500 ml

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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