FIȘĂ TEHNICĂ KLINTENSIV GEL DEZINFECTANT
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BIOC005-RO

❖ Avantaje
Peste 94% ingrediente biodegradabile
Nu lasă senzația de mâini lipicioase
Nu pătează, nu decolorează
Produs testat dermatologic
Acțiune susținută timp de 3 ore după dezinfectarea chirurgicală a tegumentelor
Eficiență demonstrată, inclusiv în condiții de murdărie
Nu necesită clătire după utilizare

❖ Utilizare
Dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor și tegumentelor.
❖ Instrucțiuni de utilizare
Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează și nu necesită clătire. Produsul se poate utiliza pe
tegumente curate / murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă fiind indicat utilizărilor repetate,
datorită compoziției protective.
Pentru igienizare mâinilor/ tegumentelor, prin frecare, se folosește o cantitate suficientă pentru
menținerea umedă a acestora timp de 30 secunde (cantitatea de produs utilizată: 3ml). În scopul
obținerii unor rezultate bune este indicată îndepărtarea inelelor, unghiilor false, respectiv alte
accesorii care împiedică contactul direct al pielii cu produs.
Tehnica de dezinfectare chirurgicală: produsul este poziționat în centrul palmei, se introduc
vârfurile degetelor de la cealaltă mâna, apoi produsul este întins pe suprafețele interioare și
exterioare ale palmei, zona încheieturilor. Procedura se repetă și pentru cealaltă mână.
Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor prin frecare:
- etapa 1: 3ml timp de contact 1minut
- etapa 2: 3ml timp de contact 2 minute
Produsul este ideal utilizării: în cabinete medicale, clinici, policlinici, spitale, direcții de
sănătate publică, zone de triaj pentru pacienți, unități medicale mobile, ambulanțe, spații cu risc
de contaminare ridicat.
Tip produs biocid: grupa principală I, PT 1.
❖ Eficacitatea microbiologică
Eficacitate
✓ În unități sanitare
Bactericidă EN 1500
Bactericidă EN 13727
Fungicidă EN 13624

Concentrație

Timp de contact

100%, 3ml
80%
98%

30 secunde
30 secunde
1 minut
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Eficacitate
✓ În unități sanitare
Levuricidă EN 13624
Bactericidă EN 12791
Micobactericidă /
Tuberculocidă EN 14348
Virucidă EN 14476
Bactericidă EN 13727 (MRSA)

Concentrație

Timp de contact

98%
100%, 2*3ml

1 minut
3 minute

97%

1 minut

80%
80%

1 minut
1 minut

❖ Caracteristicile produsului
➢ Compoziție ingrediente active pentru 100ml produs: 85% v/v Etanol, nr. CAS: 64-17-5;
CE: 200-578-6
➢ Alte ingrediente: agent de gelifiere, factor de protecție tegumentară / agent emolient și
hidratant (glicerină), parfum, apă
➢ Descriere: gel albastru deschis, translucid, cu miros parfumat, specific de alcool
➢ pH = 7 ±0,5
➢ Solubil în apă
❖ Informații privind siguranța în utilizare
Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a
produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați
pagina web: www.klintensiv.com
Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.
❖ Alte informații
Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 3 luni de la deschidere.
Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30˚C.
❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate
Consultați pagina web: www.klintensiv.com
Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail:
office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă
asigurați că utilizați o variantă actualizată.
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