ETICHETA PRODUSULUI
KLINTENSIV GEL DEZINFECTANT
COMPOZIŢIA CHIMICĂ la 100 g produs :
Substanţa activă: 85 ml ethanol – CAS 64-17-5 (concentratie 96%)
Alte ingrediente: agent de îngroşare, agent hidratant şi emolient, parfum.
Număr aviz sanitar: 2251BIO/01/12.24
KLINTENSIV GEL DEZINFECTANT este un gel hidroalcoolic pentru dezinfectarea şi menţinerea
igienei în scopul dezinfecţiei mâinilor prin frecare. Pentru uz profesional.
KLINTENSIV GEL DEZINFECTANT are acţiune rapidă, fiind un produs ideal pentru utilizări
frecvente în cabinetele medicale, între pacienţi. Substanţele protectoare şi hidratante pentru
epidermă asigură echilibrul lipidic prevenind apariţia zonelor uscate şi senzaţia de piele
crăpată după utilizări multiple, într-un interval de timp relativ mic.
Mod de utilizare: se utilizează ca atare. Pentru dezinfectare igienică se folosesc 3 ml – timp
de contact 30 secunde; pentru efect virucid timp de contact 3 minute.
Recomandăm ca înainte de utilizare să se scoată bijuteriile sau accesoriile de pe mâini.
Înainte de aplicare, pielea mâinilor trebuie să fie uscată. Se aplică 2-3 ml de gel KLINTENSIV
GEL DEZINFECTANT. Se freacă mâinile frontal, palmă pe palmă, apoi se alternează palma cu
dosul mâinilor. Se freacă cu atenţie vârful degetelor, cele care au contactul cel mai mare cu
pacienţii şi se freacă cu atenţie şi încheieturile degetelor, în cutele epidermei.
PROPRIETAŢI MICROBILOGICE:
SR EN 1500: Antiseptice şi dezinfectante chimice: dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare
3ml - 30 secunde
SR EN 14476 + A1: Antiseptice şi dezinfectante chimice: virucid – 3 minute.
Conţinut: 500/1000ml e
Nr. Lot................../Data Fabricaţiei: .........................,
Expiră : 3 ani de la data fabricaţiei.
Producător: S.C. STERYL-ECO SRL
Șos. București – Alexandria 544 – Oraș Bragadiru, Județ Ilfov
J23/3025/2011; CUI: RO29359178 ; Tel: 021 448 14 99 ; Fax: 021 448 14 87 ; email:
office@klintensiv.com ; web : www.klintensiv.com
Precauţiuni de utilizare:
H225 Lichid si vapori foarte inflamabili
H319 Provoaca iritarea grava a ochilor
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse
de aprindere. Fumatul interzis.
P233 Păstraţi recipientul închis etanş.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P403+P235 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.
P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările
locale/regionale/naţionale/internaţionale (a se specifica).

Pericol !

Inflamabil !

