INFORMAČNÍ LIST
CHIRODERM gel
gelový alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou
dezinfekci pokožky
Složení: účinné látky: propan-2-ol 42g/100g, propan-1-ol 28g/100g, bifenyl-2-ol
0,45g/100g, peroxid vodíku 0,5g/100g
parfém, D- LIMONENE
Skupina: alkoholy
Fyzikální a chemické vlastnosti: bezbarvý gel s charakteristickým alkoholovým
zápachem
Spektrum účinku: baktericidní, fungicidní, virucidní, MRSA, M, T
Oblast použití: zdravotnictví, veterinární medicína, komunální hygiena. Přípravek je
určený jen pro profesionální použití. Používá se koncentrovaný.
Hygienická dezinfekce rukou: do suché pokožky se vtírá 3 ml gelu po dobu 30 vteřin.
Chirurgická dezinfekce rukou: po chirurgickém umytí rukou a následném vysušení
sterilní rouškou se na suchou pokožku rukou a předloktí vtírá 2 x 5 ml gelu do
zaschnutí. Při přemývání nanést 5 ml gelu a nechat zaschnout.
Způsoby aplikace: rozetřením na pokožku
Snášenlivost: nepoužívat na plexisklo a předměty z hliníku.
Skladování: žádné zvláštní opatření. Je však třeba přijmout opatření proti vzniku
elektrostatického náboje a nepřipustit výrobek do blízkosti zápalných zdrojů –
nekouřit. Výrobek se skladuje v suchu a chladu v řádně uzavřených nádobách. Používejte vhodné ochranné
rukavice. Při vysoké koncentraci par použijte dýchací přístroj.
Bezpečnostní upozornění:

Nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/
mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze
snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji
v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení
Kontrola kvality dezinfekce: Kontrola se uskutečňuje mikrobiologickými stěry z dezinfikované pokožky nebo
plochy.
Zneškodňování: Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Zákaz
opakovaného použití obalu!
Balení: 150 ml, 500 ml
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu).
Používejte biocidní výrobky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
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