PROSEPT® Med – Łagodny środek do dezynfekcji rąk o wysokiej
skuteczności działania nie pozostawiający osadów na skórze.
Spektrum zastosowan / Czasy ekspozycji

PROSEPT® Med
PROSEPT® Med to gotowy do użycia roztwór przeznaczony do
chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji dłoni i przedramion. Preparat
dezynfekujący na bazie propan–2–olu i propan–1–olu, zapewniający
szerokie spektrum działania i krótkotrwały kontakt. Skuteczna eliminacja
patogenów przejściowej flory bakteryjnej ogranicza ryzyko infekcji i
przenoszenia drobnoustrojów. Starannie wyselekcjonowane składniki
nawilżające utrzymują równowagę skóry oraz apobiegają wysuszeniu i
podrażnieniu, nawet podczas częstej dezynfekcji. Powierzchnia i struktura
wewnętrzna rękawic nie ulega uszkodzeniu. PROSEPT® Med stanowi
idealny produkt dla personelu służby zdrowia. Wysokiej jakości preparat
nie zawiera barwików, ulega biodegradacji i ma przyjemny cytrynowy
zapach. Testowany dermatologicznie.

Bakteriobójcza (1,2)

30 sekund

Bakterie oporne na antybiotyki (3)

30 sekund

Gruźliczobójcza (1,4)

30 sekund

Prątkobójcza (4)

30 sekund

Drożdżobójcza (1,5)

30 sekund

Wirus wirusowej biegunki bydła (6)

30 sekund

Koronawirus (6,7)

30 sekund

Wirus zapalenia wątroby typu B (8)

30 sekund

Wirus zapalenia wątroby typu C (6,9)

30 sekund

Ludzki wirus niedoboru odporności (8)

30 sekund

Wirus grypy typu A H3N2 (6)

30 sekund

Adenowirus typu 5 (6)

60 sekund

Norowirus FCV (6)

3 minuty

(1) DGHM metody standardowe*, (2) EN 1040, EN 12054, (3) gronkowiec złocisty, (4) EN 14348,
(5) EN 1275, (6) wytyczne RKI/DVV, (7) wirus zastępczy dla koronowirusa bydlęcego, (8) test
wykrywający antygen HBs włączając HIV, (9) wirus zastępczy dla wirusa bydlędej biegunki
wirusowej, zgodna z EN 1500*, EN 12791*, * badanie nośnika
Używaj środków do dezynfekcji bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed
użyciem.

Formy dostawy
OD-081112
OD-081110
OD-081111
OD-081114

Butelka 500 ml z pompką
butelka 500 ml (EURO)
Butelka 1-litrowa (EURO)
wkład zapasowy 1 l dla dozownika myAristo

Twoje korzyści
► Krótki czas ekspozycji

Aktywny wobec bakterii, grzybów i wirusów otoczkowych w ciągu 30
sekund.
► Doskonała kompatybilność skórna

Środek do dezynfekcji rąk zawiera substancje doskonale nawilżające
skórę.
► Zawiera składniki pielęgnacyjne, nawilżające i odżywiające

Czyni skórę dłoni miękką i gładką.

Twój lokalny dystrybutor
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HIGIENA-DENT
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Telefon: +48 22 208 63 00
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