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DAX ALCOGEL
DAX Alcogel wordt aangewend als hygiënische handontsmetting voor het doden van ziekteverwekkende
micro-organismen.
Het product heeft een bactericide, fungicide, mycobactericide en virucide werking.

Hygiëne

Opslag en houdbaarheid

Een goede hygiëne en routinematig gebruik van
handontsmettingsmiddelen zijn zeer belangrijk om de
verspreiding van infecties te voorkomen, zowel binnen als
buiten de gezondheidszorg.

Bewaren bij kamertemperatuur in de goed gesloten originele
verpakking. Houdbaarheid in de ongeopende verpakking:
zie datumstempel.

Milieu

Productgegevens
DAX Alcogel is een halfgel, samengesteld uit drie
verschillende alcoholen, met ethanol als hoofdbestanddeel.
De alcoholsterkte bedraagt 85 volumeprocent.
DAX Alcogel werkt snel en kleeft niet na het verdampen.
De toevoeging van glycerine als vochtinbrengend middel
maakt dat de huid haar natuurlijke vochtbalans behoudt en
voorkomt dat ze uitdroogt.
Zorg dat het product niet in contact komt met textiel,
aangezien het witte vlekken op gekleurde kleren kan
achterlaten.

Alle verpakkingen zijn recycleerbaar en geven geen
schadelijke stoffen vrij bij eventuele verbranding.

Ga als volgt te werk
1. Was uw handen met water en zeep wanneer ze zichtbaar
vuil zijn.
2. Breng minimaal 3 ml DAX Alcogel aan op de droge en
schone handen (ten minste tweemaal op het pompje
drukken).
3. Wrijf uw handen grondig in tot de handen droog zijn,
vergeet uw duimgreep niet.

Microbiologische informatie
DAX Alcogel is getest en goedgekeurd volgens
EN 1500(2013). Gebruik hygiënische handontsmetting
volgens EN 1500: 3 ml - 30 seconden.
Het heeft een bewezen werking op bacteriën als
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus en Enterococcus hirae en op mycobacteriën zoals
Mycobacterium terrae.
Het product heeft een fungicide werking (schimmeldodend)
tegen Candida albicans en ook een bewezen effect op
virussen met een omhulsel, zoals hepatitis B, hepatitis C,
hiv en andere virusfamilies die behoren tot de
orthomyxovirussen, met inbegrip van alle menselijke en
dierlijke griepvirussen als H5N1 en H1N1 (Influenza A) en op
bepaalde naakte virussen zoals het rotavirus en het murine
norovirus. Andere virussen: vaccinia virus, boviene virus
diarree (BVD).

VERPAKKINGEN
24 x 150 ml fles in zakformaat
15 x 600 ml fles inclusief pomp
3 x 5.000 ml bus

Art. 0595-24
Art. 0596-15
Art. 0592-3
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Met passie voor uw huid en gezondheid

