ANIOSGEL 85
NPC

Αλκοολούχο
αντισηπτικό χεριών
σε μορφή gel

• Η έννοια του ΑΑΑ:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Υποαλλεργική σύνθεση: Το ANIOSGEL 85 NPC
έχει δοκιμαστεί υπό δερματολογικό έλεγχο.
• Το ANIOSGEL 85 NPC παρασκευάζεται χωρίς
αλλεργιογόνες ουσίες
(Παράρτημα III, μέρος I / οδηγία 2003/15/CE.
• Το ANIOSGEL 85 NPC παρασκευάζεται χωρίς
άρωμα ή χρώμα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα: δραστικό κατά
βακτηρίων, ζυμομυκήτων και ιών.
ΑΠΛΟΤΗΤΑ
• Βάσεις από PVC ειδικά κατασκευασμένεες
για υδρο-αλκοολικά προϊόντα.
• Θιξοτροπικό υδρο-αλκοολικό τζελ για χρήση
χωρίς νερό.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel.
Προβείτε σε εφαρμογή υγιεινής στις εξής περιπτώσεις:
Αλλαγή γαντιών. Στην αρχή ή στο τέλος της νοσηλευτικής φροντίδας.
Καθημερινές δραστηριότητες, ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Φροντίδα που
περιλαμβάνει επαφή με άθικτο δέρμα. Μετά την επαφή με ασθενή σε
απομόνωση. Πριν από την εφαρμογή άσηπτης επεμβατικής διαδικασίας (με
περιφερικό καθετήρα, καθετήρα ούρων και με άλλες συσκευές του ίδιου
τύπου). Μετά από επαφή με μολυσμένο ασθενή ή το περιβάλλον του. Μεταξύ
των ασθενών, μετά από κάθε διαδικασία δυνητικά μολυσματική. Πριν την
επαφή με ασθενή σε προληπτική απομόνωση. Πριν από οσφυονωτιαία
παρακέντηση, παρακέντηση ασκίτη, παροχέτευση αρθρώσεων ή άλλες
παρόμοιες διαδικασίες. Πριν τον χειρισμό ενδο-αγγειακών συσκευών,
παροχέτευση υπεζωκότα, εμφυτεύματα, και άλλες παρόμοιες διαδικασίες. Σε
περίπτωση σειράς μολυσματικών ενεργειών στον ίδιο ασθενή.
Προβείτε σε χειρουργική αντισηψία στις εξής περιπτώσεις:
Πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση, μαιευτική και επεμβατική ακτινολογική
διαδικασία. Πριν από κάθε διαδικασία για την οποία απαιτείται χειρουργική
ασηψία: τοποθέτηση κεντρικού ή νωτιαίου καθετήρα, εμφυτεύματα,
αμνιοκέντηση, παροχέτευση υπεζωκότα και άλλες παρόμοιες διαδικασίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

• Αιθυλική αλκοόλη: 755 ml/l
• Σημείο Ανάφλεξης: +23°C
• Πυκνότητα στους +20°C: περίπου 0,862
• pH στους +20°C: περίπου 5.5 (κοντά στο pH του δέρματος)
• Ιξώδες στους +20°C: από 1200 έως 2500 mPa.s
• Μετά από αίτημα, διατίθεται μελέτη αερόβιας μόλυνσης

Συνεργασία μεταξύ Προγράμματος Ασφάλειας
Ασθενών του WHO και βιομηχανίας

ANIOSGEL 85 NPC
Απολυμαντική γέλη για υδροαλκοολική απολύμανση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τρίψτε σύμφωνα με την μέθοδο ΕΝ 1500. Μην ξεπλύνετε. Μην στεγνώσετε.
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Χρήση ανάλογα με τις ανάγκες
Εφαρμογές υγιεινής: Επαρκής ποσότητα ώστε τα χέρια να διατηρηθούν υγρά για 30 δευτερόλεπτα
Χειρουργική αντισηψία: Επαρκής ποσότητα ώστε τα χέρια να διατηρηθούν υγρά για 2 x 45 δευτερόλεπτα

ΣΥΝΘΕΣΗ

6

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Επικίνδυνο - τηρείτε τις προφυλάξεις χρήσης (Σύµφωνα µε τους ισχύοντες
ευρωπαϊκούς κανονισμούς αναφορικά µε την ταξινόµηση και την επισήµανση
χηµικών προϊόντων). Χρησιµοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα µε προσοχή. Πριν
από κάθε χρήση, διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το
προϊόν. Αποθήκευση µεταξύ +5°C και +30°C. Βιοκτόνο προϊόν για την
ανθρώπινη υγιεινή (Κύρια Οµάδα 1 - ΤΠ1) - Επαγγελµατική χρήση.

Αιθανόλη (Αρ. CAS 64-17-5: 700 mg/g, ή 755 ml/l), με
πυκνωτικούς, ενυδατικούς, μαλακτικούς παράγοντες
και νερό, χωρίς άρωμα ή χρωστικές.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό κατά των Πρότυπα
Βακτηρίων

EN 13727, EN 1500, EN 12791: 30 δευτ.

Μυκοβακτηριδίων

EN 14348: 30 δευτ.

Ζυμομυκήτων/
Μούχλας

EN 13624: 30 δευτ.

Ιών

EN 14476: Ιός πολιοµυελίτιδας: 2 λεπτά, Αδενοϊός, MNV: 30 δευτ.
Σύµφωνα µε το EN 14476: HIV-1, PRV, BVDV, Ροταϊός, Ιός του έρπητα, VRS, Ιός της γρίπης A H5N1-H1N1, Coronavirus : 30 δευτ.

Όλη η αντιµικροβιακή δραστηριότητα του προϊόντος περιλαµβάνεται στον επιστηµονικό φάκελο, και διατίθεται µετά από αίτηµα
Πρωτόκολλο

Πρότυπα

Προϋποθέσεις

Εφαρμογές υγιεινής

EN 13727, EN 13624, EN 1500

Επαρκής ποσότητα ώστε τα χέρια να διατηρηθούν υγρά για 30 δευτερόλεπτα

Χειρουργικές εφαρμογές

EN 13727, EN 13624, EN 12791

Επαρκής ποσότητα ώστε τα χέρια να διατηρηθούν υγρά για 2 x 45 δευτερόλεπτα

ΠEΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ∆Υ8δ/1348

20 φιάλες, 75 ml έκαστη ........................................ Αναφ. 1644.274
6 φιάλες, 300 ml έκαστη με βιδωτή αντλία ........... Αναφ. 1644.366
12 φιάλες, 500 ml έκαστη με βιδωτή αντλία ......... Αναφ. 1644.636*
12 φιάλες, 500 ml έκαστη για διανομέα ............... Αναφ. 1644.639*
12 φιάλες, 1 L έκαστη για διανομέα ...................... Αναφ. 1644.096
12 φιάλες, 1 L έκαστη με βιδωτή αντλία ............... Αναφ. 1644.637*
12 φιάλες χωρίς αέρα, 1 L έκαστη ......................... Αναφ. 1644.638*
Ανταλλακτικό φιάλης 300 ..................................... Αναφ. 425.078
Ανταλλακτικό φιάλης 500 ..................................... Αναφ. 425.058
* Φιάλη μπλε χρώματος

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax: +33 3 20 67 67 68
www.anios.com
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EL1644-180629-Μη συμβατικές φωτογραφίες

