NOWOŚĆ

Phago’Gel
Wodno-alkoholowy preparat
w postaci żelu do higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji
rąk metodą wcierania.
∙ szerokie spektrum biobójcze w 30 sek.
∙ przebadany dermatologicznie
∙ dodatek substancji nawilżających
∙ nie zawiera barwników i substancji zapachowych

Preparat do użytku profesjonalnego.
Produkt biobójczy - pozwolenie
nr 7917/19 (kat. I, gr. 1)
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Phago’Gel
Wodno-alkoholowy preparat w postaci
żelu do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk metodą wcierania.

PODSTAWOWE CECHY

SKŁAD CHEMICZNY

∙ preparat na bazie etanolu
∙ wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-; drożdżako-;
grzybo-; prątko-; i wirusobójcze (Polio, Adeno i Noro) potwierdzone
badaniami
∙ czas dezynfekcji higienicznej określono wg metodyki EN 1500
∙ czas dezynfekcji chirurgicznej i działanie przedłużone określono
wg metodyki EN12791
∙ nie zawiera substancji obciążających skórę – pozbawiony zapachu
i barwników
∙ dodatek glicerolu oraz emolientu chroni skórę przed wysuszeniem
∙ dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej
∙ hipoalergiczny preparat dezynfekujący gwarantujący najwyższe
standardy higieniczne i jakościowe

Etanol - 72% (720 mg/g ), substancje
nawilżające i natłuszczające

INSTRUKCJA UŻYCIA

OPAKOWANIA

∙ Preparat do użytku profesjonalnego. Gotowy do użycia.
Nie rozcieńczać!
∙ Płyn należy nanosić na suche, czyste i zdrowe ręce. Nie spłukiwać.
∙ Higieniczna dezynfekcja rąk - zgodnie z techniką normy PN-EN 1500:
nałożyć min. 3 ml preparatu Phago’Gel w zagłębienie dłoni* oraz
wcierać w skórę rąk przez 30 sek.
∙ Chirurgiczna dezynfekcja rąk i przedramion zgodnie z techniką
normy PN-EN 12791: nałożyć min. 2 x 3 ml preparatu Phago'Gel
w zagłębienie dłoni* oraz wcierać w skórę przez co najmniej
2 x 45 sek.
∙ Podczas całego czasu aplikacji ręce muszą być nawilżone
preparatem. Wcierać aż do wyschnięcia.

Phago’Gel: butelka – 100 ml
Phago’Gel: butelka – 300 ml z pompką
Phago’Gel: butelka – 500 ml
Phago’Gel: butelka – 500 ml z pompką
Phago’Gel: butelka – 1 L
Phago’Gel: butelka – 1 L z pompką
Phago’Gel: kanister – 5 L

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA
Preparat wykazuje działanie:
bakterio-; drożdżako-; grzybo-;
prątkobójcze – 30 sek. oraz
wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)
– 30 sek. Dodatkowe działanie wobec
wirusów: BVDV (HCV), VACCINIA, Rota,
H1N1, H5N1, HIV, HBV, Corona - 15 sek.

* 1 pełne zagłębienie dłoni lub taka ilość preparatu, która wystarczy
do utrzymania nawilżonych dłoni podczas zalecanego czasu wcierania.
Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych
środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę
i ulotkę informacyjną.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

WYTWÓRCA:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
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T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01
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