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ТЕЧЕН САПУН ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ И КОЖА 
За професионална употреба 

• Течен сапун дезинфектант за измиване и дезинфекция на ръце и кожа 

• Щадящ кожата дори при честа употреба 

• Хипоалергенна формула с омекотяващи и овлажняващи кожата ексципиенти 

• Подходящ за ползване в здравни, лечебни и обществени заведения, при грижи за болни, 

в обекти за производство и търговия с храни, обекти за производство на козметични и 

фармацевтични продукти, във всички сфери на обществения живот: в детски ясли, детски 

градини, училища, занимални, социални домове, обществени и административни 

сгради, хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене, кухненски сектори, в 

хранително-вкусовата, козметичната, фармацевтичната промишленост, в козметични и 

фризьорски салони 

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Хигиенна дезинфекция на ръце и кожа с измиващ ефект 

• Антисептично измиване на кожа 

 
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ 

• Бактерицидно (вкл. MRSA) 

• Фунгицидно (вкл. дрождецидно) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Течност с жълт цвят 

• Течен сапун дезинфектант 

• pH: 5.5-6.5 

• Срок на годност: 2 години 

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ЧАС (ADBAC): 0.6% 

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА. ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ И КОЖА С ИЗМИВАЩ ЕФЕКТ: 

• Достатъчно количество от дезинфектанта се втрива в предварително навлажнената кожа  

• За гарантиране на дезинфекцията на ръце, съблюдавайте посочената експозиция – 30 

секунди, като втривате дезинфектанта, следвайки всички 6 стъпки съгласно стандартната 

техника за дезинфекция с измиващ ефект (EN 1499) 

• След приключване на дезинфекцията, ръцете се изплакват и се подсушават, 

препоръчително с кърпа за еднократна употреба 

 

ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ (EN 1499) 
 

 
      1.1        1.2            1.3  1.4       1.5            1.6 
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ТЕЧЕН САПУН ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ И КОЖА 
За професионална употреба 
 
ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ (EN 1499) (продължение): 
1.1. Лицето на едната длан в лицето на другата длан  

1.2. Лицето на едната длан в гърба на другата длан и обратно 

1.3. Лицето на едната длан в лицето на другата длан, но с раздалечени и преплитащи се пръсти 

1.4. Гърбът на пръстите в лицето на срещуположната длан при сключени пръсти 

1.5. Кръгово втриване на десния палец в затворената лява длан и обратно 

1.6. Кръгово втриване в срещуположни посоки на върховете на пръстите на дясната ръка в 

лицето на лявата длан и обратно. 

 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

• Внимание. Спазвайте препоръките за безопасност при употребата на продукта. 

• Причинява сериозно дразнене на очите 

• Вредно за водните организми, с дълготраен ефект 

• Да се съхранява извън обсега на деца. 

• Използвайте предпазни очила / предпазна маска за лице. 

• ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. 

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с 

изплакването. 

• При продължително дразнене на очите: Потърсете медицинска помощ. 

• Да се избягва изпускане в околната среда. 

• Не смесвайте с други продукти 

• Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева 

светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място 

• Препоръчителна температура на съхранение: от +15
о
C до +25

o
C 

• Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до 

горими материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени 

повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив 

• Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. 

Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да 

отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на 

отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и негодни за 

рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. 

Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с 

изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират 

само след пълното изразходване на продукта 

 

ОПАКОВКИ 

• Бутилка 0.750 L, 16 броя в кашон 

• Бутилка 1 kg, 12 броя в кашон 

• Туба 5 kg 
 
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД №2554-1/16.05.2019 


