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Prednosti

 Nevysušuje pokožku ani pri častom
použití

 Zanecháva pokožku na rukách 
vláčnu a jemnú

 Obohatené o zložku glycerínu

 Bez obsahu parfumov

 Testované na mikrobicídne účinky

Dezinfekčné mydlo
pre hygienické umývanie rúk

Položky pre objednanie Obj. kód Počet kusov/kartón

1000 ml fľaša do dávkovača SA0083620 12 ks

Kanister 5 lt SA0083630 2 ks



POUŽITIE

 PHAGO’DERM ASEPT je tekuté dezinfekčné
mydlo určené predovšetkým pre hygienické
umývanie rúk.

 PHAGO’DERM ASEPT sa používa všade tam, kde
je potrebné vykonať akýkoľvek aseptický zákrok
či úkon a tiež VŽDY pred vstupom do čistých zón
výrobných podnikov alebo po akomkoľvek
kontakte so znečisteným materiálom.

 PHAGO’DERM ASEPT je vhodný pre použitie v
potravinárskom priemysle, v inštitucionálnej
sfére a v zdravotníctve.

ZLOŽENIE

 Dezinfekčná účinná zložka: Etanol (CAS 64-17-5)
obsah 55 % w/w

 Umývacia/čistiaca zložka: Povrchovo aktívne
látky

CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU
 Vzhľad: gélovitá opalescentná kvapalina
 Farba: bezfarebná
 Vôňa: charakteristická po alkohole
 pH (koncentrát) pri 20°C: 7,0 ±0,5
 Merná hmotnosť pri 20°C: 0,905 +/- 0,005 g/ml

BEZPEČNOSŤ PRI POUŽITÍ PRÍPRAVKU

 Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred
použitím si vždy prečítajte údaje na obale a
pripojené informácie o prípravku.

 Postupujte tiež podľa pokynov uvedených v karte
bezpečnostných údajov k prípravku.
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POSTUP PRI POUŽITÍ
Dezinfekčné mydlo sa používa aj na povrchy na 
rukách navlečených rukavíc! Preto natiahnuté
rukavice nenahradzujú potrebu pravidelného 
umývania rúk!

 Nechty na rukách musia byť krátko zastrihnuté a 
nenalakované. Rukávy na odevoch nesmú
presahovať cez ruky (krátke alebo zrolované).

 Umyte si ruky (bez prípadných šperkov!) a 
zápästie vodou z vodovodnej siete.

 Nadávkujte si prípravok PHAGO’DERM ASEPT 
na dlaň ruky v množstve 3 ml.

 Dôkladne rozotierajte po pokožke po dobu
minimálne 1 minúty, nezabúdajte na všetky
partie na prstoch a medzi prstami, priestor okolo
nechtov a zápästia.

 Oplachujte po dobu minimálne 15 sekúnd
dostatočným množstvom vody z vodovodnej
siete.

 Dôkladne osušte ruky jednorázovou papierovou
utierkou.

ANTIMIKROBIÁLNA AKTIVITA

STANDARD KONCENTRÁCIA ČAS

BACTERICÍDNY ÚČINOK

EN 1276 (nečisté 
podmienky) P. aeruginosa, 
S. aureus, E. coli a E. hirae

80 % 1 min.

EN 1499 3 ml 1 min.

FUNGICÍDNY ÚČINOK

EN 1650 + A1
(C. albicans)

80 % 1 min.
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