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MANUSAN płyn dezynfekujący 4% 500 ml z nakrętką
 

Cena: 40,90 PLN

Opis słownikowy

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Produkt biobójczy

Opis produktu
 

OpisMANUSAN płyn dezynfekujący 4% 500 ml z nakrętkąHigieniczne i chirurgiczne mycie rąk oraz mycie ciała i włosów. Manusan to
preparat 2 w 1, do mycia i dezynfekcji. Oczyszcza oraz zwalcza bakterie1, grzyby i wirusySposób użyciaHigieniczne mycie rąkNanieść 3
ml preparatu na zwilżone wodą dłonie, myć ręce przez 2 minuty. Dokładnie spłukać wodą, a ręce osuszyć jednorazowym
ręcznikiem.Chirurgiczne mycie rąkNanieść 3-5 ml preparatu na zwilżone wodą dłonie, myć ręce i przedramiona przez 3 minuty. Spłukać
wodą. Następnie 3 ml preparatu wcierać w ręce i przedramiona przez co najmniej 1 minutę. Dokładnie spłukać wodą, a ręce osuszyć
jednorazowym ręcznikiem. Podczas mycia i spłukiwania dłonie powinny znajdować się w położeniu powyżej łokci.Mycie ciała i
włosów.Skórę i włosy myć omijając oczy i błony śluzowe, a następnie dokładnie spłukać wodą.WażnePRZECIWWSKAZANIANie
stosować u osób nadwrażliwych (uczulonych) na substancję czynną lub środki powierzchniowo czynne. Nie stosować u niemowląt i
małych dzieci.Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5729/14.Klasyfikacja substancji lub mieszaninyEye Dam. 1 H318,
Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 2 H411Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniaH318 H410Powoduje
poważne uszkodzenie oczu.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Zwroty wskazujące środki
ostrożnościP102 Chronić przed dziećmi.P273 Unikać uwolnienia do środowiska.P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.P310
Natychmiast skontaktowasię z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.P501 Zawartoś/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych
pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.SkładManusan zawiera maksymalne stężenie
substancji dezynfekującej – aż 4% chlorheksydyny, która wykazuje:wyższą skuteczność niż alkohol3przedłużone działanie aż do 3
godzin1,4Substancja biobójcza - zawiera diglukonian chlorheksydyny 4%.ProducentPodmiot odpowiedzialny:Laboratoria Polfa Łódź Sp.
z o.o.Adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, PolskaTelefon/Fax: +48 42 654 00 70/ +48 42 654 02 9KARTA
CHARAKTERYSTYKI W ZAKŁADCE "PLIKI"
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