BACTIMAINS GHA
HYDROALKOHOLICKÝ GEL

•
•
•

APLIKACE
BACTIMAINS® GHA je desinfekční hydroalkoholický gel
určený k hygienickému ošetření nebo chirugické desinfekci
rukou třením, určený pro každou osobu pracující v
antiseptických podmínkách (chirurgové-dentisti, lékaři,
zdravotní sestry, ...), nebo vstupující na operační sál a do
čistých průmyslových prostor.
Technika tření zlepšuje efektivitu dodržovaní hygieny rukou,
šetří čas a snižuje riziko intolerance (účinnější a lépe snášena
než mytí). Doporučuje se zejména v nouzových situacích, v
případě nemožnosti přístupu k mycí stanici, … Hygienické
ošetření rukou je vhodné pro střední úroveň rizika.
Chirurgická desinfekce rukou je vhodná pro vysokou úroveň
rizika infekce.

NÁVOD K POUŽITÍ
Hygienické ošetření rukou:
Aplikujte dávku 4 ml de BACTIMAINS GHA na suché ruce.
Masírujte pečlivě po dobu 30 sekund.
Chirurgická desinfekce rukou:
Po umytí a usušení rukou masírujte pečlivě ruce a předloktí,
se 4ml BACTIMAINS GHA po dobu 45 s. Úkon zopakujte. Pro
četnost používání konzultujte pravidla zařízení.

AKTIVNÍ LÁTKA
Obsahuje: ethylalkohol (č. CAS 64-17-5 – 80% (m/m))
MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Baktericidní účinnost: NF EN 13727 (30 s).
Kvasinkocidní účinnost: NF EN 13624 (30 s).
Virucidní účinnost: NF EN 14476 na H1N1 (60 s), BVDV (30 s),
PRV (60 s), Norovirus (60 s), Adenovirus (90 s).
* Swine Pseudorabies Virus (PRV) a Bovine Viral Diarrhea Virus
(BVDV) jsou substituty pro HBV a HCV.
Hygienické ošetření rukou: NF EN 1500 (4ml – 30 s).
Chirurgická desinfekce rukou: NF EN 12791 (2 krát 4ml – 2 krát
45 s).
BALENÍ
Lahvička 100 ml s dávkovacím víčkem
Lahev 300 ml s dávkovací pumpičkou
(Suport 300ml – Ref. 863)
Lahev 500 ml s dávkovací pumpičkou
Měkká kapsa « bezvzduchová » 1L
(Dávkovač loktem – Ref. LB921480)
Lahev 1L s dávkovací pumpičkou
Kanystr 5L s dávkovací pumpičkou

Ref. LB923530
Ref. LB923540
Ref. LB923580
Ref. LB923601
Ref. LB923781
Re. LB923730

BEZPEČNOST
Prostředek určený výhradně k profesionálnímu použití. Pro
více informací konzultujte bezpečnostní list.
Biocidní prostředky používejte s opatrností. Před použitím si
přečtěte etiketu a informace týkající se prostředku.

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled:
Barva:
Vůně:
pH :
Expirační doba:

VÝHODY
Neparfémovaný, bez alergenů.
Bez parabenů a barviv.
S glycerinem k ochraně a zjemnění pokožky.

kapalina
bezbarvý
bez vůně
6,5± 0,5
2 roky

TYP PROSTŘEDKU
Hydroalkoholický gel pro rychlou desinfekci rukou (TP1)
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