
Tekutý alkoholový dezinfekční přípravek na bázi
kombinovaného účinku alkoholů a KAS, určeno
pro dezinfekci kůže pomocí postřiku. Vhodný pro
dezinfekci kůže před vpichy a malými zákroky
porušujícími integritu kůže.

septoderm® spray

Rychlý účinek
 již od 15 s.

Naše Plus
Okamžité použití

Snadná aplikace pomocí postřiku

Široké spektrum účinnost

Výborná snášenlivost s pokožkou + dermatologicky testovaný

Oblast použití
septoderm® spray je vhodný k dezinfekci kůže před zákroky,
injekcemi, odběry krve, biopsií zaváděním kanyl, před
odstraněním stehů atp.

Účinnost
Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní,
fungicidní.
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
septoderm® spray se používá neředěný. Aplikuje se
na suchou pokožku pomocí postřiku, nebo tamponem
smočeným v přípravku. Před zákrokem dodržte
expoziční čas, nebo nechejte důkladně přípravek na kůži
zaschnout.Termoelektrické přístroje používejte až po úplném
zaschnutí přípravku. Neaplikujte v blízkosti očí a sliznic, do ran
a na poškozenou kůži.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a
ISO 9001.

Člen skupiny Air Liquide-Group

Složení
100 g septoderm® spray obsahuje následující aktivní látky:
• 45 g etanol
• 30 g 2-propanol
• 0,5 g didecyldimethylammonium chlorid

Zvláštní upozornění
Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické přístroje
používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Nepoužívejte
do otevřených ran, na sliznice, oči a jejich bezprostřední okolí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v
uzavřených obalech mimo zdroj sálavého tepla, ohně, nápojů
a krmiv, potravin a slunečného záření.
Doba exspirace: 36měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Septoderm spray 1 l 12/Karton 70002413

Septoderm spray s rozprašovačem 250
ml

10/Karton 70002411

Septoderm spray 500 ml 10/Karton 70002412

Septoderm spray 5 l 1/Kanystr 70002414

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku
Biocídní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku.


