NOWOŚĆ

System Ecoline
Wysokiej jakości preparaty
do higieny rąk w eleganckich
dozownikach ściennych.
• przyjemne w użyciu mydła, środek dezynfekcyjny
i preparaty pielęgnujące sprawdzone w obszarze medycznym
• prosty w obsłudze i nowoczesny wygląd dozownika
• system ekologiczny i bezpieczny

medilab.pl

NOWOŚĆ

Sterisol
Ethanol

Preparat w postaci żelu
do dezynfekcji rąk.

PODSTAWOWE CECHY
∙ zawiera 80% alkoholu dzięki czemu skutecznie
redukuje ilość drobnoustrojów na rękach
∙ produkt w obszarze medycznym przeznaczony
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
∙ pozbawiony barwników, substancji zapachowych
i innych potencjalnych alergenów
∙ posiada glicerynę, która chroni skórę
przed wysuszeniem
∙ po zużyciu opakowanie stanowi odpad o niskiej
masie i objętości

SKŁAD CHEMICZNY
Etanol – 70%, propan-2-ol – 10%,
substancje nawilżające,
zagęszczające, woda

INSTRUKCJA UŻYCIA
∙ preparat nanosić na czyste i suche ręce; nie spłukiwać
∙ higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z techniką
normy PN-EN 1500: nanieść 3 ml preparatu i wcierać
w skórę rąk przez 30 sekund

OPAKOWANIA
Sterisol Ethanol:
worek dostosowany do dozownika
systemu Ecoline – 375 ml

Preparat do użytku profesjonalnego.
Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem
należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA
Preparat wykazuje działanie:
bakteriobójcze, drożdżakobójcze,
bójcze wobec wirusów otoczkowych
(w tym Corona wirus).

NOWOŚĆ

Sterisol Ultra
Liquid Soap

Preparat w postaci emulsji
do mycia rąk.

PODSTAWOWE CECHY
∙ neutralne dla skóry pH 5,5
∙ produkt w obszarze medycznym przeznaczony
do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk
∙ przebadany dermatologicznie oraz wg norm
medycznych tj. EN 1499
∙ posiada substancję nawilżającą, która zapewnia
prawidłową kondycję skóry
INSTRUKCJA UŻYCIA
∙ zwilżyć ręce letnią, bieżącą wodą
∙ higieniczne mycie rąk: nanieść jedną dozę mydła,
dokładnie rozprowadzić po skórze rąk; myć
dokładnie nie krócej niż 30 sek; następnie spłukać
czystą wodą i osuszyć jednorazowym ręcznikiem

SKŁAD CHEMICZNY
Substancje myjące, nawilżające
(humektant), zagęszczające,
regulator pH, woda
OPAKOWANIA
Sterisol Ultra Liquid Soap:
worek dostosowany do dozownika
systemu Ecoline – 375 ml

NOWOŚĆ

System Ecoline
Wysokiej jakości preparaty
do higieny rąk w eleganckich
dozownikach ściennych.
∙ dedykowany do miejsc, w których ważna jest estetyka i niebanalny wygląd dozownika
∙ szczególnie sprawdza się w takich miejscach jak: biura, hotele, restauracje, szkoły,
urzędy i inne placówki użyteczności publicznej
∙ składniki zawarte w preparatach oraz surowce użyte do produkcji dozowników
są przyjazne środowisku
DOSTĘPNE W SYSTEMIE
Preparaty myjące
∙ Sterisol Äkta Liquid Soap – 375 ml
∙ Sterisol Ultra Liquid Soap – 375 ml
∙ Sterisol Ultra Hair & Body – 375 ml
dostępne w wersji zapachowej i bezzapachowej

Preparaty dezynfekujące
∙ Sterisol Ethanol – 375 ml
Preparaty pielęgnujące
∙ Sterisol Soft Skin Creme – 375 ml
∙ Sterisol Gentle Skin Lotion – 375 ml
dostępne w wersji zapachowej i bezzapachowej

Dozowniki
∙ Ecoline Slim Soap – do preparatów myjących
∙ Ecoline Slim Hand Disinfectant – do preparatów dezynfekujących
∙ Ecoline Slim Creme – do preparatów pielęgnujących
standardowy kolor dozownika to czarny, dozowniki w kolorze białym
i szarym oraz personalizowane - dostępne na specjalne zamówienie.
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