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POUŽITÍ
PHAGO’RUB GEL SPS je určen k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou, 
která představuje alternativu k mytí rukou pro hygienické účely v případech, 
kdy není k dispozici voda, nebo pro opakované použití, před výkonem 
činnosti vyžadující aseptický postup apod.

SLOŽENÍ
Etanol : (CAS N°64-17-5) : 72% m/m.
Hydratační a změkčující glycerin
Myristylalkohol (se změkčovadly)
Želírovací činidlo
Neobsahuje fenoxyetanol, barviva, parfemace ani parabeny

VLASTNOSTI
Konzistence : gel
Barva : bezbarvý
Pach : alkoholický
pH (čistého produktu) při 20°C : 8.0 ±0.5
Hustota při 20°C (g/mL) : 0.863 ±0.009

NÁVOD K POUŽITÍ
Přípravek PHAGO’RUB GEL SPS určený k okamžitému použití je určen k 
aplikaci pouze na zdravou, čistou a suchou pokožku.
Hygienická dezinfekce :
Mějte krátké nenalakované nehty a krátké nebo ohrnuté rukávy.
Naneste dostatečné množství přípravku k udržení vlhkých rukou po 
požadovanou dobu.
Třete ruce a zápěstí po dobu nejméně 30 sekund dle standardizovaného 
postupu. Při aplikaci gelu dbejte na to, aby byl pokryt celý povrch obou 
rukou.
Chirurgická dezinfekce :
Mějte krátké nenalakované nehty a krátké nebo ohrnuté rukávy.
Nalijte si do dlaně přípravek PHAGO’RUB GEL SPS.
Třete ruce, zápěstí, předloktí a lokty až do zaschnutí
(≥2x45 sekund) dle standardizovaného postupu.

PROKÁZANÁ ÚČINNOST
BAKTERICIDNÍ
EN 1040, 15 sekund
EN 13727 + A2, 30 sekund
EN 1500, 30 sekund
EN 12791 reziduální účinek 3 hodiny, 2x45 sekund
FUNGICIDNÍ
EN 1650 (C.albicans), 15 sekund
EN 13624, 30 sekund
MYKOBAKTERICIDNÍ
EN 14348, 30 sekund
VIRUCIDNÍ
EN 14476 +A1 (Polivirus, Adenovirus, Norovirus), 30 sekund
Účinný také proti rotaviru, BVDV vaccinia viru, HBV, HCV, HIV, herpes viru, 
koronaviru (včetně VRS), ortomyxoviru, viru chřipky A/H1N1 a viru chřipky 
A/H5N1, 30 sekund.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ
Pouze pro profesionální použití.
Při používání biocidních látek postupujte bezpečně. Před použitím výrobku 
si přečtěte etiketu a další uvedené informace.

BALENÍ
P60676 
P60673 
564208 
564201 
564203 

Phago’rub gel SPS 5 ml sáček 
Phago’rub gel SPS 100 ml
Phago’rub gel SPS 500 ml s pumpičkou 
Phago’rub gel SPS 1L Air
Phago’rub gel SPS 5L

• Dobrá snášenlivost

• Hypoalergenní
(složení minimalizující riziko výskytu alergických reakcí)

• Možnost rychlého použití

• Baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní a virucidní

• Neobsahuje parfemace, barviva, fenoxyetanol ani parabeny

HYDROALKOHOLICKÝ GEL 
PRO DEZINFEKCI RUKOU

PHAGO’RUB GEL SPS
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