HiGel kézfertőtlenítő gél
Általános leírás és alkalmazás: A HiGel kézfertőtlenítő alkoholos hatóanyagokat tartalmazó,
széles antimikrobiális spektrummal rendelkező higiénes kézfertőtlenítő. Gyors fertőtlenítést
tesz lehetővé. A kellemes illatú készítmény rendszeres használat esetén sem szárítja a bőrt.
Mindenütt használható kéz tisztítására és fertőtlenítésére Használható egészségügyi
intézményekben higiénes kézfertőtlenítésre is. Előnyösen alkalmazható . ahol a víz nem, vagy
korlátozott mértékben elérhető ( katonaság, kirándulók, stb. )
Összetétel:Etanol 70 %(m/m), 2-propanol 12
tetrahidroxipropil-etiléndiamin, illatanyag, sűrítő, víz

%(m/m

),

glicerin,

propilénglikol,

Hatásspektrum: baktericid (beleértve MRSA is), fungicid, virucid (minden burkos és burok

nélküli vírus), tuberkulocid.
Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:
A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

Kb. 5 ml készítményt juttatunk a száraz tenyérbe, amelyet alaposan eldörzsölünk úgy, hogy
kezeletlen részek ne maradjanak baktericid, MRSA és fungicid hatás eléréshez 30
másodpercig, tuberkulocid és szelektív virucid (adeno-, norovírus és burkos vírusok) hatás
eléréséhez 1 percig. Virucid hatás eléréséhez ismételjük meg a folyamatot mégegyszer,
behatási idő: 2 perc.
Figyelmeztetés:
• Más tisztító- és fertőtlenítőszerekkel keverni tilos!
• Csak ép bőrfelületen szabad használni!
• Nyílt láng közelében használni tilos!
• Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad nyúlni!
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, bontatlan, ép csomagolásban, napsütéstől védve, +5 – +
30 Co –on tárolva, gyártástól számítva 3 évig eltartható. Fűtőtest és nyílt láng közelében tárolni
tilos !
Kiszerelés: 50,100,300,500,1000, 5000 ml PE és PP flakon, illetve kanna
NNK engedély száma:34041-3/2021/JIF

Gyártó és forgalmazó:
Ultragel Hungary 2000 Kft
1023 Budapest, Bécsi út 4.
Telefon: +36-1 2783050
E-mail: info@ultragel.hu
www.ultragel.hu

Terméktípus: PT1
Formuláció: vízben oldódó gél
Felhasználói kör: Fogyasztói és professzionális
Elsősegély:
Szembe jutás :Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel. Hívjunk szemorvost.
Belélegzés:A sérültet friss levegőre kell vinni. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.
Bőrrel érintkezés: A készítmény rendeltetésszerű használata a bőr(kéz) fertőtlenítése. tartós
vagy ismétlődő érintkezés a bőr kiszáradását okozhatja.
Lenyelés: Azonnal itassunk sok vizet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytassunk. Forduljunk
orvoshoz.
Környezetvédelmi/ökotoxikológiai előírások: A készítményt és maradékait nagy
mennyiségben a közcsatornába, élővizekbe engedni nem szabad.
Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a
hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvekben meghatározottak az
irányadók.

Veszélyes áruk szállítása (ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint)

Figyelmeztető mondatok:
H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P405 - Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően
Intézménynél: a fenti rendeleteknek megfelelően, az előírt protokoll szerint
Háztartásban : megfelelően zárható gyűjtőedényben gyűjtve, hulladékgyűjtő udvarba leadva.

