
Bechtozid Premium         EL 
Έτοιμο προς χρήση διάλυμα 
Απολυμαντικό και σπρέι καθαρισμού ταχείας δράσης για χρήση σε επιφάνειες 
υψηλού κινδύνου. 
Ιδιότητες: 
Ο καλά ισορροπημένος συνδυασμός αρκετών δραστικών συστατικών παρέχει 
στο Bechtozid Premium εξαιρετική αποτελεσματικότητα κατά των παθογόνων 
μικροβίων. Εξουδετερώνει βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA) 
ζυμομύκητες σε 30 δευτερόλεπτα (EN 13727/13624) σύμφωνα με τις οδηγίες 
της DGHM (Deutsche Gesellschaft fur Hygiene und Mikrobiologie) από 
04/2015. Δοκιμάστηκε επιτυχώς έναντι των ιών 
HBV/HCV/HIV/BVDV/H1N1/Vaccinia σε 30 δευτερόλεπτα (EN 14476). 
Αδρανοποιεί τους ακάλυπτους ιούς Adeno/HPV σε 1 λεπτό και Polio σε 2 
λεπτά (EN 14476). Αποτελεσματικό έναντι του M. terrae σε 30 δευτερόλεπτα 
υπό υψηλό οργανικό φορτίο (EN 14348). Μη διαβρωτικό. Στέγνωμα χωρίς 
υπολείμματα. 
Χωρίς αλδεϋδες και φαινόλες. Βιοαποικοδομήσιμο. Το δοχείο είναι 
εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ και ανακυκλώσιμο. 
Εφαρμογή: 
Για χρήση σε ιατροτεχνολογικές συσκευές, π.χ. σε χειρολαβές και σε 
επιφάνειες ανθεκτικές στο αλκοόλ. Ψεκάστε το Bechtozid Premium σε ένα 
καθαρό πανί μακριά από το σώμα και αποφύγετε την αναρρόφηση του 
νέφους. Βεβαιωθείτε, ότι η επιφάνεια καλύπτεται από μια πλήρη στρώση. 
Τηρείτε τον χρόνο έκθεσης. 
Δραστικά συστατικά: 
100 g Bechtozid Premium περιέχουν: 
60 g αιθανόλη 
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. Πλένετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση. 
Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ρούχα/προστασία 
ματιών/προστασία προσώπου. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν 
γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 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. 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 του 



δέρματος ή 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. Προστατέψτε το από το φως του ήλιου. 
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 
H225 Πολύ εύφλεκτο υγρό και εύφλεκτοι ατμοί. 
H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών. 
 
UN 1170 / CL 3 / PG II 
 
ΠΑΡΤΙΔΑ 
δείτε αποτύπωση 
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