Fişa tehnică

PHAGO’GE SPS
Special pentru Piele Sensibilă

Gel hidro-alcoolic pentru dezinfecţia mâinilor

Ambalaj
Prezentare

Număr de unităţi/cutie

Flacon de 100 ml

30 flacoane

Flacon de 300 ml

20 flacoane

Flacon de 500 ml

20 flacoane

Flacon de 1L airless

12 flacoane

Bidon de 5 litri

2 bidoane
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PHAGO’GEL SPS
Special pentru Piele Sensibilă

Aplicaţii

Precauţii la utilizare

PHAGO’GEL SPS este biocid.
PHAGO’GEL SPS este destinat dezinfecţiei chirurgicale a mâinilor
prin frecare: alternativă la simpla spălare a mâinilor în scopuri
igienice, în the absenţa unui punct de alimentare cu apă sau
pentru utilizare frecventă, înainte de a efectua o activitate care
necesită asepsie, etc.

 Atenţie la utilizarea biocidelor. Înainte de a utilizaa produsul,
citiţi eticheta şi celelalte informaţii furnizate.
 Consultaţi instrucţiunile din Fişa tehnică de securitate,
disponibilă la: www.quickfds.com

Activitate antimicrobină
STANDARD

Componente
Etanol (Nr. CAS 64-17-5): 72% m/m
 Agent de denaturare
 Glicerină hidratantă şi emolientă
 Alcool Myristic (pentru proprietăţi emoliente)
 Agent de gelifiere
 Fără fenoxietanol, colorant, parfum sau parabeni

Caracteristici organoleptice şi fizico-chimice
 Aspect: gel
 Culoare: incolor
 Miros: alcool
 pH (produs pur) la 20°C: 8.0 ± 0.5
Densitate la 20°C (g/ml): 0.868 ± 0.005

Mod de utilizare
Numai pentru uz profesional.
PHAGO’GEL SPS gata de utilizare se aplică numai pe piele
sănătoasă, curată şi uscată.

Dezinfecţie igienică:
 Unghiile trebuie să fie scurte şi nevopsite; mâneci scurte sau
suflecate.
 Turnaţi 3 ml de PHAGO’GEL SPS în palmă.
 Frecaţi mâinile şi încheieturile cel puţin 30 secunde, conform
procedurii standard.
 Aplicarea gelului trebuie să asigure acoperirea mâinilor cu un
strat de gel.

Dezinfecţie chirurgicală:
 Unghiile trebuie să fie scurte şi nevopsite; mâneci scurte sau
suflecate.
 Se pune o cantitate suficientă pentru a păstra umede mainile
(minim 3 ml) de PHAGO’GEL SPS în palmă. Se freacă mâinile si
bratele timp de 90 secunde..
Atenţie la utilizarea biocidelor.
Înainte de a utiliza produsul, ecitiţi eticheta şi celelalte informaţii
furnizate.

CONCENTRAŢIE

TIMP

BACTERICID
EN 1040 [2006]

80%

15 sec.

EN 13727 + A1 [2013]

80%

30 sec.

EN 1500 [2013]

3 ml

30 sec.

EN 12791 [2016]
3 ore persistenţă

3 ml

90 sec.

MICOBACTERICID
EN 14348 [2005]

80%

30 sec.

EN 1275 [2006] (C. albicans)

80%

15 sec.

EN 1650 [2008] (C. albicans)

80%

15 sec.

EN 13624 [2013]

97%

30 sec.

EN 14476 [2013] (Poliovirus)

97%

30 sec.

EN 14476 [2013] (Adenovirus)

80%

30 sec.

EN 14476 [2013] (Norovirus)

97%

30 sec.

EN 14476 [2007] (Rotavirus)

80%

15 sec.

DVV-RKI (BVDV)

80%

15 sec.

DVV-RKI (Vaccinia virus)

80%

15 sec.

DVV-RKI (HBV, HCV, HIV, Herpes
virus, Coronavirus (inclusiv VRS),
Orthomyxovirus, Influenza
A/H1N1 şi Influenza A/H5N1)

80%

15 sec.

FUNGICID

VIRUCID

Studiu privind aerobiocontaminarea disponibil la cerere.
Consultaţi dosarul ştiinţific pentru mai multr informaţii şi rapoarte
detaliate.
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