
Tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok na
báze kombinácie alkoholov a KAS. Určený na
hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. S
obsahom zjemňujúcich prísad pre extra ochranu
pokožky.

septoderm®

Virucídny
 účinok

Naše Plus
Účinná hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk

Rýchla a dlhotrvajúca účinnosť

S remanentným efektom

Výborná znášanlivosť s pokožkou

Zanecháva pocit sviežej, jemnej a mäkkej pokožky

Oblasti použitia
Septoderm je vhodný na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu
rúk vo všetkých typoch zdravotníckych zariadeniach,
v ústavoch sociálnej starostlivosti, v laboratóriách, vo
farmaceutickej a kozmetickej výrobe, v inštitúciách,
potravinárstve, fitness, wellness a beauty sektore (kozmetika,
manikúra, pedikúra, masáže, piercing, tatoo), v komunálnej
sfére. Dostupná tiež varianta spreju septoderm spray a
farebná varianta na dezinfekciu operačného pola septoderm
OP.

Účinnosť
Baktericídny, virucídny, tuberkulocídny, fungicídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a
expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie
Septoderm sa neriedi a aplikuje sa na čisté a suché ruky.
Aplikujte do dlane ruky dostatočné množstvo prípravku a
vtierajte do pokožky rúk tak, aby boli všetky miesta na rukách
mokré po stanovenú dobu expozície, ktorá je uvedená na
etikete.
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Distribútor Výrobca
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz

Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre
výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom
certifikátov GMP pre lieky.

Zloženie
100 g septoderm obsahuje nasledujúce aktívne látky:
45 g Ethanol
30 g Propan-2-ol
0,5 g didecyldimenthylammonium chloride
Ďalšie zloženie: zjemňujúce a ošetrujúce látky

Zvláštne upozornenia
Určené pre profesionálny trh. Termoelektrické prístroje
používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá
kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi,
iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia.
Zákaz fajčenia. Skladovať v uzatvorených obaloch, mimo
zdroja sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a
slnečného žiarenia.
Doba exspirácie: 36 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu Balenie Číslo
výrobku

Septoderm bag 1 l 6/Kartón 70003341

Septoderm 500 ml 20/Kartón 70003342

Septoderm s rozprašovačom 500 ml 20/Kartón 70002757

Septoderm 1 l 12/Kartón 70000260

Septoderm 5 l 1/Kanister 70003343

Životné prostredie
Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a
bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu,
hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku
Biocídny prípravok

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a
informácie o prípravku.


