AHD 1000
Alkoholowy preparat w płynie
do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk i dezynfekcji skóry.
∙ szerokie spektrum biobójcze w 1 min.
∙ dodatek substancji nawilżających
∙ nie zawiera barwników i substancji alergizujących

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. II b, CE 0482
Produkt biobójczy – pozwolenie
nr 6987/17 (kat. I, gr. 1)
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AHD 1000
Alkoholowy preparat w płynie
do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk i dezynfekcji skóry.

PODSTAWOWE CECHY

SKŁAD CHEMICZNY

∙ preparat na bazie etanolu

etanol – 79,9% (799 mg/g ),
substancje nawilżające, zapachowe, woda

∙ wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójcze,
bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze,
wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) potwierdzone badaniami
∙ czas dezynfekcji higienicznej określono wg metodyki EN 1500
∙ czas dezynfekcji chirurgicznej i działanie przedłużone określono
wg metodyki EN 12791
∙ dedykowany do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami,
operacjami oraz przed innymi zabiegami przebiegającymi
z naruszeniem ciągłości tkanek
∙ dodatek pochodnych kwasu mlekowego i glicerolu chroni skórę
przed wysuszeniem
∙ dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej
∙ preparat dezynfekujący gwarantujący najwyższe standardy
higieniczne i jakościowe
INSTRUKCJA UŻYCIA
∙ Preparat gotowy do użycia. Nie rozcieńczać!
∙ Płyn należy nanosić na suche, czyste i zdrowe ręce. Nie spłukiwać.

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA
Preparat wykazuje potwierdzone
badaniami działanie:
bakteriobójcze, bójcze wobec prątków
gruźlicy, drożdżakobójcze – 30 sek.
oraz wirusobójcze (Polio – 1 min., Adeno,
Noro – 30 sek.). Dodatkowe działanie wobec
wirusów: HIV, HBV, HCV (BVDV), Corona
(Vaccinia), A H1N1 – 30 sek., Rota – 30 sek.
OPAKOWANIA
AHD 1000: butelka – 250 ml z atomizerem
AHD 1000: butelka – 500 ml
AHD 1000: worek – 700 ml
AHD 1000: butelka – 1 L
AHD 1000: kanister – 5 L

∙ Higieniczna dezynfekcja rąk - zgodnie z techniką normy EN 1500:
3 ml preparatu AHD 1000 wcierać w skórę rąk przez 30 sek.
∙ Chirurgiczna dezynfekcja rąk i przedramion - zgodnie
z techniką normy EN 12791: 5 ml preparatu AHD 1000 wcierać
w skórę rąk i przedramion przez co najmniej 1,5 min.
∙ Dezynfekcja skóry przed zabiegami: ubogiej w gruczoły łojowe
– co najmniej 15 sek., bogatej w gruczoły łojowe – co najmniej 1 min.

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