Bechtozid plus
EL
Έτοιμο προς χρήση διάλυμα
Το γρήγορο απολυμαντικό επιφανειών για βέλτιστη διέλευση των ασθενών
Ιδιότητες:
Η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης επιτυγχάνεται με την παρουσία
διαφόρων QAC. Το Bechtozid plus εξουδετερώνει βακτήρια
(συμπεριλαμβανομένου του MRSA) και ζυμομύκητες (EN 13727/13624) σε 1
λεπτό. Αδρανοποιεί τους ιούς HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia σε μόλις 60
δευτερόλεπτα, ακόμη και υπό υψηλό οργανικό φορτίο (EN 14476). Εγγυάται
την ενεργή προστασία κατά της φυματίωσης (M. terrae) σε 5 λεπτά (EN
14348). Δοκιμασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της DGHM (Deutsche
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) από 4/2015 υπό υψηλό οργανικό
φορτίο. Ήπιο σε όλες τις επιφάνειες ανθεκτικές στο αλκοόλ. Δεν περιέχει
αλδεϋδες ή φαινόλες. Βιοαποικοδομήσιμο. Το δοχείο είναι εγκεκριμένο από
τον ΟΗΕ και ανακυκλώσιμο.
Εφαρμογή:
Συνιστάται η χρήση του Bechtozid plus για γρήγορη απολύμανση όλων των
ανθεκτικών στο αλκοόλ επιφανειών μετά από κάθε θεραπεία για να
αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση. Ψεκάστε σε ένα καθαρό πανί μακριά
από το σώμα και σκουπίστε πάνω στη μολυσμένη επιφάνεια, π.χ. καρέκλα
ασθενούς, τραπέζια εναπόθεσης και διανομέας βαμβακιού Becht μέχρι να
καλυφθεί από μια πλήρη στρώση.
Τηρείτε τον χρόνο έκθεσης.
Δραστικά συστατικά:
100 g Bechtozid plus περιέχουν:
250 mg βενζυλο-C12-16-αλκυλοδιμεθυλο, χλωρίδια
250 mg χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο
250 mg C12-14-αλκυλο[(αιθυλοφαινυλο)μεθυλο] διμεθυλο, χλωρίδια
20 g αιθανόλη
9,95 g 1-προπανόλη
Προφυλάξεις:
Αυτό είναι ένα ιατρικό προϊόν. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά
από θερμότητα/θερμές επιφάνειες/σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες
πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Αποφεύγετε να αναπνέετε τους
ατμούς/εκνεφώματα. Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ρούχα/προστασία ματιών/προστασία προσώπου. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ
ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα
ρούχα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε
τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που

διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους
φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν
ο ερεθισμός των ματιών παραμένει: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε για την κατάσβεση ακτίνα
νερού/CO2/αφρό ανθεκτικό σε αλκοόλες/σκόνη πυρόσβεσης. Να φυλάσσεται
σε καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Να
φυλάσσεται κλειδωμένο. Κρατήστε το δροσερό.
Κρατήστε το μακριά από παγετό. Προστατέψτε από ηλιακή ακτινοβολία.
Μόνο για επαγγελματική χρήση. Αναφέρετε τον αριθμό της παρτίδας ( ), για
την αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού.
Αποσύρετε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Κίνδυνος
H226 Εύφλεκτο υγρό και εύφλεκτοι ατμοί.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
UN 1993 / CL 3 / PG III
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