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Tato specifikace platí pro jakost a zkoušení výrobku 
 

Virusept – sprej na ruce (formulace 09MD00/01/18TH) 

 

I. Virusept – sprej na ruce  
 

II. Výrobce uvedený na výrobku: 
MedicProgress, a.s. 
Třída Svobody 956/31 | 77900 Olomouc 
Czech Republic 
 
e-mail: info@medicprogress.cz 
www.medicprogress.cz 
 
 
 

III. Virusept sprej na ruce se vyrábí v tomto složení: 
Ingredients: Alcohol denat., Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

 

Obsah ethanolu: 75%hm. 
 Parfemace Aloe vera Vz.č. 03 

 

 

IV. Charakteristika: 

Virusept – sprej na ruce - Čistící sprej na ruce s antimikrobiálním a antiviriotickým složením. Pro každodenní 
používání pro dospělé a děti od 1 roku. Speciální složení chrání a nevysušuje. Nastříkejte dostatečné množství 
na ruce a dobře vetřete do pokožky. Nezapomeňte ani na prostor mezi prsty, hřbety rukou, nehty, zápěstí apod. V 
případě potřeby postup opakujte. Minimální doporučené množství na jednu aplikaci je 3 ml. Přípravek je vhodný i 
pro udržení hygieny předmětů denní potřeby. Doporučujeme používat pravidelně po každém mytí.  

 

Formulace má mimo to ještě tyto přednosti: 
- lehce se roztírá, nezanechává skvrny 
- po aplikaci se okamžitě vstřebává a odpařuje, zanechává příjemný a hladký pocit 
- je šetrný a je velmi dobře snášen 
- pro účinnosti obsahuje ethylalkohol a isopropylalkohol při aplikaci obsahuje etylalkohol 
- pro hydrataci a zlepšení pocitu při aplikaci obsahuje glycerin 
 
Přípravek se používá pro snížení počtu choroboplodných zárodků v oblasti hygieny rukou. Přípravek mohou 
používat dospělí a lze aplikovat na děti od jednoho roku věku. V případě použití jiném než je uvedeno se poraďte 
s lékařem 
 

 

 

V. Nežádoucí účinky: 
V ojedinělých případech se mohou vyskytovat reakce z přecitlivělosti na některou ze složek přípravku (kožní 
alergické reakce např. kopřivka). Při výskytu nežádoucích účinků a případných dalších neobvyklých reakcí se o 
dalším užívání přípravku neprodleně poraďte s lékařem. 

 

 

 

http://www.medicprogress.cz/
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VI. Dávkování a způsob použití: 

Nastříkejte dostatečné množství na ruce a dobře vetřete do pokožky. Nezapomeňte ani na prostor mezi prsty, 
hřbety rukou, nehty, zápěstí apod. V případě potřeby postup opakujte. Minimální doporučené množství na jednu 
aplikaci je 3 ml. Přípravek je vhodný i pro udržení hygieny předmětů denní potřeby. 
Při použití v ostatních případech se poraďte s lékařem. 
 

VII. Upozornění: 
Neužívat vnitřně.  
V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte dostatečným množstvím vody.  
Udržujte mimo dosah ohně.  
Extrémně hořlavé. 
Uchovávejte mimo světlo při 5-25°C.! 
Spotřebujte do tdo data uvedeného na obalu.  
Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí! 

 

VIII. Uchovávání: 
Přípravek uchovávejte v temnu a suchu, při teplotě 5 – 25°C. 

 

IX. Balení: 
Kulatá láhev PET 100 ml závit 20/410, rozprašovač (závit 20/410), PP etiketa, karton PAP 
 

X. Fyzikální specifikace výrobku Virusept – sprej na ruce 100,0 ml: 
Obsah náplně:  100,0 ml (tolerance plnění ± 5%, vyšší obsah není jakostní vadou) 
Požadavky na organoleptické vlastnosti: 
 vzhled:  homogenní kapalina 
 barva:  čirá, bezbarvá, transparentní, po použitých surovinách 
 vůně:  po použitých surovinách, zejména lihu a použité parfemaci Aloe vera Vz. č. 03 
 skinfeeling: hladký nelepivý 
 pH  (5,0 – 7,0) 
 Hustota: (850 – 1000)kg/m3 

 
Mikrobiologie a dráždivost odpovídá požadavkům COLIPA a další související platné legislativě EU. 

 
XI. Design 

Za text potisku na obale a za jeho správnost odpovídá Medicprogress, a.s. 
 
XII. Značení: Datum spotřeby uvedeno na zadní straně etikety.  

 

XIII. Záruční doba:  Trvanlivost přípravku, skladovaného za podmínek uvedených v kapitole VIII v neporušených 
obalech, je 36 měsíců ode dne vyrobení, značeného na obale dle požadavků zákazníka. 

 

 

 

 

Vypracoval: T. Hradil  
Odpovídá: vedoucí Vývoje a registrace T. Hradil 
 

Virusept  je registrovaná ochranná známka společnosti a společnost si vyhrazuje všechna práva na její používání 

Datum vydání:  30. 11. 2009 
Datum revize:   30. 01. 2020 
 

MedicProgress, a.s. IČO: 28962338 
Třída Svobody 956/31 DIČ: CZ-28962238 
77900 Olomouc    
Česká Republika   

Tel.: +420 585 410 823 

 Za  MEDICPROGRESS, a.s.: 

 


