Gél na hygienickú a chirurgickú
dezinfekciu rúk a kože.
ma baktericídny, vrátane
tuberkulocídny, MRSA, virucídny
(HIV/HBV/HCV,AH1N1) a fungicídny
účinok

Sofie, Bulharsko

Účinná látka: Ethylalcohol (CAS 64-17-5) min
66g/100ml
Spotrebitelské použitie. Profesionálne použitie.
Návod na použitie:
Predmet
dezinfekcie
Hygienická
dezinfekcia
rúk

Dávkovanie spôsob aplikácie

doba pôsobenia

3 ml

Naneste na koži,
žiadné ďalšie
oplachovanie nie
je nutne

60 sec

Chirurgická
dezinfekcia
rúk

2 x 3 ml

Naneste na koži po
umytí vodou a
mydlom

5 (3+2) min

Podmienky skladovania:
skladujte v tesne uzavretom pôvodnom obale v suchých a dobre
vetraných priestoroch pri teplote <37 ° C. nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu.
Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale, mes. / rok.

Nebezpečenstvo

Zhivas Ltd, Sofia, Bulharsko
Dodávateľ: MPcosmetic s. r.o.
IČ: 292 88 096
Svatopetrská 536/20
617 00 Brno, Česká republika
E-mail: zhivas-cz@email.cz,
tel: +420 777 127 805

E011/1101

Výstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier,
otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a
ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade
miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi predpismi.

Gél na hygienickú a chirurgickú
dezinfekciu rúk a kože.
ma baktericídny, vrátane
tuberkulocídny, MRSA, virucídny
(HIV/HBV/HCV,AH1N1)
a fungicídny účinok

Sofie, Bulharsko

Účinná
látka: Ethylalcohol
(CAS 64-17-5) min
66g/100ml
Spotrebitelské použitie.
Profesionálne použitie.
Návod na použitie:
Predmet
Dávkovanie spôsob
doba
dezinfekcie
aplikácie
pôsobenia
Hygienická 3 ml
Naneste na koži, 60 sec
dezinfekcia
žiadné ďalšie
rúk
oplachovanie nie
je nutne
Chirurgická
dezinfekcia
rúk

2 x 3 ml

Naneste na koži
po umytí vodou
a mydlom

5 (3+2) min

Podmienky skladovania:
skladujte v tesne uzavretom pôvodnom obale v
suchých a dobre vetraných priestoroch pri teplote <37
° C. nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale, mes. / rok.
Výstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov
zapálenia. Nefajčite.
P305+P351+P338 PO
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko
minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné
šošovky a ak je to možné,
odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite
volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ
CENTRUM/lekára/…
P501 Zneškodnite
Nebezpečenstvo obsah/nádobu v súlade
miestnymi/regionálnymi/vnútro
štátnymi predpismi.

Zhivas Ltd, Sofia, Bulharsko
Dodávateľ: MPcosmetic s. r.o.
IČ: 292 88 096
Svatopetrská 536/20 617 00 Brno, Česká
republika E-mail: zhivas-cz@email.cz,
E011/1001
tel: +420 777 127 805

