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Dezinfekční gel na ruce Biomedica 3 000 ml / 5 000 ml 

Informace na etiketě: 

100%ní virucidní účinek na obalené viry.  
Návod k použití: Naneste kapku gelu velikosti nehtu (2 ml) a po dobu 30-60 sekund roztírejte do suché 
pokožky rukou, dokud nebudou zcela suché. Ruce se neoplachují ani neotírají. Četnost aplikace dle 
potřeby. 
Je vhodný pro profesionální i spotřebitelské použití, pro osobní hygienu rukou. 

Složení: Alcohol Denat. 65%, Aqua, Glycerin, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Triethanolamine 
Účinná látka: ethanol denaturovaný: 65,0 g/100 g 

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm, účinkem slunečních paprsků. Doporučená teplota skladování 5- 25 ºC. Zákaz opětovného použití 
obalu. 

Pokyny pro první pomoc: Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočku, a 
postižené oko důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou po dobu 15 minut. Další postup konzultovat s 
očním lékařem; Při požití: Pijte hodně vody a dýchejte čerstvý vzduch. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 
Nevyvolávejte zvracení. 
Číslo šarže: 

Doba použitelnosti: 

Výrobce: Biomedica, spol. s r.o. 
Pekařská 8, 155 00 Praha 5, 
Česká republika 
www.bio-medica.eu 

 rozměry symbolů: min. 16 x 16 mm 
NEBEZPEČÍ 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. 
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P403 Skladujte na dobře větraném místě. 
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. 
Obsahuje účinnou látku ethanol denaturovaný 65,0 g/100 g. 
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