Tekutý alkoholový přípravek pro trénink
a ke kontrole správného provedení hygienické dezinfekce rukou.

schülke® optics
Naše plus:
Užitečná pomůcka pro pravidelné tréninky
ke kontrole provádění hygieny rukou
S obsahem kontrastní látky identifikovatelné
pod UV světlem
Ihned připraven k použití

Oblast použití:

Pro trénink a kontrolu provádění hygieny rukou, zejména v oblasti
zdravotnictví, ale také v potravinářství a dalších oborech.

Návod na použití:
Aplikujte neředěný přípravek na čisté, suché ruce. Vtírejte do pokožky rukou a postupujte stejným způsobem, jako byste vtírali
běžný dezinfekční prostředek. Po zaschnutí přípravku lze zkontrolovat pokrytí plochy pokožky a rovnoměrnost aplikace pod UV světlem. Dobře ošetřená místa pod UV lampou svítí, neošetřená místa
zůstanou tmavá.
Při správném použití přípravku by měly veškeré plochy na rukou
pod UV lampou svítit. Pokud se objeví tmavá místa, znamená to,
že ruce nebyly na těchto místech dostatečně zvlhčené, nebo bylo
místo při tréninku dezinfekce opomenuto.
Přípravek není určen pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Jedná se pouze o přípravek určený k tréninku a kontrole. Pouze
pro externí použití. Vyhněte se kontaktu s očima. Nepoužívejte na
sliznice a do otevřených ran.

Použití
Trénink a kontrola hygienické
dezinfekce rukou

Koncentrace

Expozice

3 ml

do zaschnutí

schülke® optics
Složení:

Životní prostředí:

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

100 g přípravku schülke® optics obsahuje:
•
•
•

78 g Ethanol
10 g Propan-2-ol
0,2 g biphenyl-ol

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled

bezbarvá kapalina, s fluorescenční látkou
viditelnou pod UV světlem

hustota

cca 0,83 g/cm3 / 20 °C

Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Přípravek není určen pro hygienickou
a chirurgickou dezinfekci rukou. Pouze pro vnější použití. Vyhněte
se kontaktu s očima. Nepoužívejte na sliznice a do otevřených ran.
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými
povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření.

Logistické informace:
Název produktu
schülke® optics

Balení

Ks v kartonu

500 ml láhev, SL

20

Doba exspirace:

36 měsíců

Typ přípravku:

Kosmetický přípravek

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
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Další informace:

