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SteriZar vaahtoava käsihuuhde on alkoholiton ja yksi markkinoiden
nopeavaikutteisimmista ja tehokkaimmista tuotteista. Se tehoaa 30
sekunnissa, tappaa 99.999% bakteereista ja antaa käsille pitkäkestoisen
suojan, mutta ei kuivata ihoa.

ALKOHOLITON

SteriZarissa on käytetty uusinta edistyksellistä suojakalvoteknologiaa,
mikä mahdollistaa nopean ja pitkävaikutteisen desinfioinnin. SteriZar
antaa käsille antibakteerisen suojan, jonka vaikutus kestää vähintään 6
tuntia heti ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
SteriZar-tuotesarja tarjoaa sinulle täydellisen kokonaisuuden infektioiden
ehkäisyyn.

Käyttöohjeet
Saatavilla:

50ml, 600ml ja 5l täyttöpulloissa

Ota yksi painallus vaahtoa käsiin. Hiero käsiä 10-15 sekuntia,
niin että koko käden alue desinfioituu ja anna kuivua.

Ominaisuudet ja edut
Tehokas desinfiointi
Tappaa 99.999% bakteereista 30 sekunnissa
Alkoholiton ja paloturvallinen
Antaa käsille suojan vähintään 6 tunniksi
Elintarviketurvallisuus testattu
Ihoystävällinen

Sopii toistuvaan käsien desinfiointiin kuivattamatta ihoa
Turvallinen lapsille ja herkkäihoisille
Säilyttää tehonsa myös kuivana
Helpompaa, siistimpää ja turvallisempaa elämää meille jokaiselle

Missä SteriZaria käytetään?
Sairaaloissa
Lääkäreiden vastaanotoilla
Hammaslääkäreiden vastaanotoilla
Työpaikoilla

Päiväkodeissa ja kouluissa
Ambulansseissa
Hotelleissa ja ravintoloissa
Hoitokodeissa

Ruokatehtaissa
Eläinklinikoilla
Kuntosaleilla
Liikenteessä ja kulkuneuvoissa

Näiden paikkojen tavoitteena on terveellinen ja puhdas ympäristö,
ristikkäistartuntojen ja tautien leviämisen ennaltaehkäisy,
työntekijäkulujen vähentäminen sekä henkilökunnan, vieraiden, potilaiden
ja yhteisen hyvinvoinnin edistäminen.
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Testitulokset
Kaikki SteriZarin ominaisuudet perustuvat testituloksiin ja
tapaustutkimuksiin, jotka ovat riippumattoman
mikrobiologiryhmän suorittamia.
Tappaa 99.999% bakteereista
Tappaa MRSA-bakteerit, E. Colin ja
salmonellan 30 sekunnissa
Tappaa noro- ja koronaviruksen
Pitkäaikainen suoja
BSEN 1500 standardin mukaisesti testattu
Elintarvikeystävällinen
BS EN 1275
BS EN 1276
BS EN 1500

Sisältää 95% deionisoitua vettä
100% biohajoava
Paloturvallinen
PH 6.5-7.3

BS EN 1650
BS EN 1656
BS EN 13623

BS EN 13697
BS EN 13704
BS EN 13727

BS EN 14248
BS EN 14348
BS EN 14476

EU:n biosidiasetusten mukaisesti valmistettu
ISO 9001 laatusertifikaatin mukaisesti valmistettu
Dermatologisesti testattu

Koostumus ja tietoa tuotteen ainesosista
Sekoitus pinta-aktiivisia ainesosia, olennaisinta
biosidiä, kompleksinmuodostajaa sekä
kosteusvoidetta. Vaikuttavia aineita < 5%

Säilytys ja varastointi
Säilytys viileässä ja kuivassa paikassa.
Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa.

Alkoholipohjaiset käsien desifiointiaineet antavat vain lyhytaikaisen
suojan, sillä niiden teho lakkaa heti niiden kuivuttua. Ilman pitkäkestoista
suojaa mikrobeja alkaa muodostua
nopeasti uudestaan: yksi yksittäinen bakteerisolu voi luoda vuorokaudessa
jopa 6 miljoonaa uutta solua.
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