Roku dezinfekcija

Roku dezinfekcijai, uz spirta bāzes
● virucīda iedarbība 30 sekundēs
● bez smaržvielām, īpaši saudzīgs ādai, satur glicerīnu un mitrinātājus
● ķirurģiska roku dezinfekcija 1.5 minūtē
Produkta apraksts

Iedarbības spektrs

ASEPTOMAN FORTE ir roku
dezinfekcijas līdzeklis uz etanola
bāzes ar pilnu virucīdu iedarbības
spektru. ASEPTOMAN FORTE
nodrošina visaptverošu iedarbības
spektru, vienlaikus esot ļoti saudzīgs
pret ādu. Ierobežota viruicīda
iedarbība un virucīda iedarbība
(saskaņā ar EN 14476) tikai 30
sekundēs.

Rekomendētā lietošana higiēniskai
roku dezinfekcijai*
Rekomendētā lietošana ķirurģiskai
roku dezinfekcijai*

EN 1500 /
VAH*

Tuberkulocīda (M.terrae)

EN 14348

●

Mikobaktericīda
(M.avium un M.terrae)

EN 14348

●

Fungicīda (Aspergillus brasiliensis)

EN 13624

Ir pierādīts, ka pateicoties īpašajai
ādas
kopšanas
formulai,
ASEPTOMAN FORTE palielina ādas
hidratāciju, kā arī mīkstina un izlīdzina
ādu un ir īpaši saudzīgs pret ādu.

Pielietojums
Higiēniskai un
dezinfekcijai.

15 s

30 s

1.5 min

●

EN 12791

●

●

Virucīda iedarbība
Virucīda

EN 14476

●

Ierobežota virucīda

EN 14476

Iedarbība pret Polio vīrusu

EN 14476

●

Iedarbība pret Adeno vīrusu

EN 14476

●

Iedarbība pret Noro vīrusu (MNV)

EN 14476

iesk. Noro-,
Adeno- vīrusus

●

●

Papildus testi
ķirurģiskai

roku

Lietošana
Higiēniska roku dezinfekcija: 30 sek
Ierīvēt pietiekošu daudzumu rokas
dezinfekcijas līdzekļa sausās rokās un
saglabāt mitras visu nepieciešamo
iedarbības laiku. It īpaši pievērst
uzmanību pirkstu galu, īkšķu un nagu
kroku apstrādei. Ja nepieciešams,
atkārtot roku apstrādi.
Ķirurģiska roku dezinfekcija: 1.5 min
Plaukstas un rokas saglabāt mitras
visu nepieciešamo iedarbības laiku.

Baktericīda

EN 13727

Levurocīda (Candida albicans)

EN 13624

●
●

* ieskaitot 2. fāze 1. solis un 2. fāze 2. Solis (kvantitatīvās suspensijas tests un kvantitatīvais nesēja
tests)

Saturs

100g šķīduma satur: 85g etanola.

Ekspertu viedokļi
Mums ir plašs ekspertu pārskatu portfelis
visiem mūsu produktiem, kas pieejami pēc
pieprasījuma.

Piesardzības un bīstamības
ziņojumi
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var radīt
nopietnus acu bojājumus. Kaitīgs ūdens
organismiem ar ilgstošu iedarbību. Ja
nepieciešama medicīniskā
palīdzība,
uzrādīt iepakojumu vai informāciju uz
etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no
karstuma, karstām virsmām,

Roku dezinfekcija

Roku dezinfekcijai, uz spirta bāzes

dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem
aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts.
Turēt tvertni cieši noslēgtu. SASKARĒ AR
ACĪM: rūpīgi skalot ar ūdeni vairākas
minutes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un
to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu
kairinājums saglabājas: meklēt medicīnisko
palīdzību. Utilizēt iepakojumu/ tvertni
saskaņā ar vietējām un nacionālajām
prasībām.
Tikai profesionālai lietošanai.

Produkta nosaukums

ASEPTOMAN FORTE

Viena
vienība

Iepakojums

Tilpums

Artikuls

pudele

30

100 ml

00-485OP-001

pudele

20

500 ml

00-485OP-005

pudele

12

1L

00-485OP-010

kanna

3

5L

00-485OP-050

Lietot deznfekcijas līdzekli uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr iepazīties ar informāciju uz etiķetes.

