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Trisept MAX płyn dezynfekcyjny, 250 ml
 

Cena: 8,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać płyn dezynf.

Producent TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA
S.A.

Rejestracja Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Trisept Max
Produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produkt do
powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.

Skuteczny dzięki wysokiej zawartości alkoholu 80%
O udowodnionej skuteczności potwierdzonej badaniami (spełnia normy PN-EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14476)
Wskazany do stosowania w higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Dba o skórę dzięki zawartości gliceryny, która nawilża skórę
Szeroki zakres działania. Skutecznie likwiduje wirusy, bakterie i grzyby

Stosować preparat na czyste dłonie. Dezynfekcja higieniczna – nanieść 3 ml preparatu na dłonie, wcierać dokładnie w skórę rąk przez
30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna – nanieść 2 razy 3 ml wcierać przez 3 minuty. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Przez cały
czas dezynfekcji ręce utrzymywać w stałej wilgotności.
• Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
• Działa drażniąco na oczy.
• Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
• Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie
wzbronione.
• Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
• Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy CO2, gaśnicy pianowej, proszkowej do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
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Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Chronić przed
dziećmi.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8152/20

Producent:

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
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