Termékismertető

PHAGO‘RUB SOLUTION SPS
Kifejezetten érzékeny bőrre

Víz-alkohol bázisú folyékony kézfertőtlenítő

Erősségek
✓ Jól tolerálható
✓ Hipoallergén (formuláját
úgy alkották meg, hogy
allergén reakciók lehetősége
minimális legyen)
✓ Gyors használat
✓ Baktériumölő, gombaölő,
mikrobakteriális és vírusölő
✓ Nem tartalmaz illat- és
színanyagot, fenoxietanolt
vagy parabént
Kiszerelés
Kiszerelés

Kód

Egység / doboz

Aeroszol 250 ml

65047

12

500 ml flakon

65023

20

1000 ml flakon légmentes
adagolóval

65045

12

5L

65055

2
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PHAGO‘RUB SOLUTION SPS
Kifejezetten érzékeny bőrre

Felhasználás
A PHAGO‘RUB SOLUTION SPS a kezek higiénikus (műtéti)
fertőtlenítésére készült: az egyszerű kézmosás
alternatívája higiéniai célokra.

Összetétel:
✓
✓
✓
✓

Etanol (CAS No. 64-17-5): 72% m/m
Hidratáló és puhaságot elősegítő glicerin
Mirisztil alkohol (lágyító hatású tulajdonságok)
Nem tartalmaz phenoxyethanol-t, színezéket, illatot
vagy parabéneket

Organoleptikus és fizikai-kémiai jellemzők
✓
✓
✓
✓
✓

Megjelenés: oldat
Szín: színtelen
Szag: alkoholos
pH (100%) 20°C: 8.0 ± 0.5
Sűrűség20°C (g/ml): 0.868 ± 0.005

Használat
A használatra kész PHAGO‘RUB SOLUTION SPS vigye fel
a megtisztított, egészséges kéz bőrére.

Higiénikus fertőtlenítés:
✓ A kézkörmök legyenek rövidek és lakkozatlanok,
felsőruházat ujja rövid, vagy felhajtott
✓ Nyomjon 3 ml PHAGO‘RUB SOLUTION SPS gélt a
tenyerébe
✓ Dörzsölje a tenyerét legalább 15 másodpercig,a
kézmosáshoz hasonlóan
✓ A gélt egyenletesen oszlassa el, hogy egy homogén
réteget alkosson.
Sebészeti kézfertőtlenítés:
✓ A körmöknek rövidnek és festetlennek kell lenniük;
ruha ujjai legyenek rövidek vagy húzza fel.
✓ Nyomjon 3 ml PHAGO'RUB SOLUTION SPS-t a
tenyérbe.
✓ Dörzsölje a kezét, csuklóját, alkarját és könyökét, amíg
teljesen megszárad (≥ 45 másodperc);
✓ Nyomjon 3 ml PHAGO'RUB SOLUTION SPS-t a
tenyérbe.
✓ A higiénikus fertőtlenítéshez alkalmazott módszereket
követve dörzsölje be a kezét, amíg az teljesen meg
nem szárad (≥ 45 másodperc).
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Alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések
✓ Az Legyen óvatos a biocidok használatakor. A termék
használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a
címkét és a mellékelt információkat.
✓ Olvassa el a biztonsági adatlapon található
utasításokat, amelyek a következő címen érhetők el: :
www.quickfds.com

Antibakteriális
TESZT aktivitás KONCENTRÁCIÓ

IDŐ

BACTERICID
EN 1040

80%

15 secs

prEN 13727

80%

15 secs

EN 1500

3 ml

15 secs

EN 12791

2 x 3 ml

2x
45 secs

80%

30 secs

EN 1275 (C. albicans)

80%

15 secs

EN 1650 (C. albicans)

80%

15 secs

EN 14476 (Type 1 poliovirus)

97%

60 secs

EN 14476 + A1 (Adenovirus)

100%

15 secs

EN 14476 (Rotavirus)

80%

15 secs

EN 14476 + A1 (Norovirus)

80%

15 secs

EN 14476 (BVDV)

80%

15 secs

EN 14476 (Vaccinia virus)

80%

15 secs

80%

15 secs

MYCOBACTERICID
EN 14348 (M. terrae)

YEASTICID

VIRUCID

EN 14476 (HBV, HCV, HIV,
herpesvirus, coronaviruses
(including respiratory syncytial
virus), orthomyxoviruses,
influenza A/H1N1 and
influenza A/H5N1)

Legyen óvatos a biocidok használatakor.
A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a címkét és a
mellékelt információkat.
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