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MEDISOFT APH 700

Opis produktu: BIOPUR MEDISOFT APH 700 – płyn do rąk

Płyn, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze  mydło w płynie przeznaczone do higienicznej
dezynfekcji  w  zakładach  przetwórstwa  spożywczego,  obiektach  zbiorowego  żywienia,  salonach
fryzjerskich,  gabinetach  odnowy  biologicznej  oraz  służby  zdrowia,  a  także  innych  obiektach
użyteczności publicznej

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia

Stosować bez rozcieńczania. Zaaplikować mydło z dozownika w ilości 3 ml na zwilżone wodą dłonie
myć przez 60 sek., Dokładnie opłukać ręce oraz osuszyć ręcznikiem. Nie nanosić na uszkodzoną lub
podrażnioną skórę. Unikać kontaktu z oczami.

Substancja czynna: 

Bardac 114 (inna nazwa - mieszanina substancji o działaniu biobójczym: Alkil (C12-16) chlorku
dimetylobenzyloamonu  (ADBAC/BKC  (C12-C16)),  CAS:  68424-85-1,  WE:  270-325-2,  Chlorek
didecylodimetyloamonu  (DDAC),  CAS:  7173-51-5,  WE:  230-525-2,  Czwartorzędowe  związki
amoniowe,  C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe,  chlorki,  CAS:  85409-23-0,  WE:  287-
090-7) - zawartość 1,1 g/100g 

Informacje o bezpieczeństwie:

UWAGA: H319  Działa drażniąco na oczy.  P101 W razie konieczności  zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  P102  Chronić przed dziećmi.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE ̨ DO OCZU: Ostrożnie płukać woda ̨
przez  kilka minut. Wyjąć soczewki  kontaktowe, jeżeli  są i  można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na
oczy:  Zasięgnąć  porady/zgłosić  się  pod  opiekę  lekarza.  P501 Zawartość/pojemnik
usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: 

Działa  drażniąco  na  oczy.  U  osób  ze  skłonnościami  do  alergii  może  spowodować
podrażnienie/wysuszenie skóry.

Pierwsza pomoc: 

W przypadku zanieczyszczenia odzieży zdjąć ją, obmyć skórę dużą ilością wody (najlepiej bieżącą).
W przypadku  wystąpienia  zmian skórnych  skontaktować  się  z  lekarzem. Zanieczyszczone  oczy
przemyć dużą ilością chłodnej wody (co najmniej przez 15 minut) rozdzielając osobno powieki,
skonsultować się z lekarzem specjalistą. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Podać do
wypicia  dużą  ilość  wody.  W  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów  (bóle  brzucha,
nudności) skonsultować się z lekarzem, jeżeli to możliwe pokazać etykietę. 
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