primasept® wash
Loțiune de spălare igienică a mâinilor, cu
efect antimicrobian și un plus de îngrijire.

Pantenol

Alantoină

Soluția de curățare a mâinilor
dumneavoastră profesioniste.
În situațiile când, în timpul lucrului, există riscul ca oamenii să răspândească germeni, trebuie să se
acorde o atenție deosebită igienei. Aceasta este aplicabilă la contactul cu și manipularea alimentelor sau
a altor produse, respectiv la contactul direct cu pielea pacienților în timpul tratamentelor sau asistenței.

„

Protecția împotriva contaminării: e în mâna
dumneavoastră.“

Industria prelucrătoare a
alimentelor

Bucătării industriale/
spitalicești

Fabrici

Spitale/centre de îngrijire
și asistență
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Spălarea igienică a mâinilor – curățare,
acțiune antimicrobiană, efect hrănitor
Igiena corectă a mâinilor nu începe numai cu dezinfectarea – pornește de la spălarea mâinilor. primasept wash®
este o loțiune de spălat cu triplă acțiune: curățare eficientă, eficacitate antimicrobiană și îngrijire a pielii.

spălarea igienică
a mâinilor

împotriva
bacteriilor, incl.
Salmonella &
Listeria

împotriva
virusurilor
capsulate

primasept® wash
Eficiență împotriva bacteriilor (inclusiv Salmonella și Listeria), levurilor și virusurilor capsulate
(inclusiv HBV, HIV, HCV, Vaccinia)*
Loțiune fină de spălare, cu 4 % clorhexidină

O excelentă putere de curățare
Conține nutrienți pentru piele
și ingrediente hidratante
Fără coloranți și parfumuri

* conform EN 1499/EN 13727/EN 14476/EN 1276

Utilizați dezinfectantele în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
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Ceea ce contează
e conținutul.
În viața de zi cu zi, mâinile dvs. pot fi deosebit de solicitate și, în consecință, pericolul de piele
crăpată, cheratinizată e foarte real. Mâinile vă sunt cele mai importante instrumente și, ca atare,
necesită protecție și grijă specială – zi de zi. primasept® wash nu reprezintă doar o loțiune pentru
spălarea mâinilor, vă oferă și îngrijirea suplimentară pe care pielea dvs. o merită.

Alantoina – are un efect calmant,
hidratează și contribuie la
regenerarea celulelor
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Pantenolul – îmbunătățește regenerarea și
ameliorează iritațiile pielii. Crește
flexibilitatea și finețea pielii.

„

Curăță, protejează și hrănește, totul cu
o singură aplicare.“
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Udați-vă
mâinile cu apă.

2
30
sec.

Aplicați 5 ml de
primasept® wash
pe mâini și frecațile timp de 30 de
secunde.
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Clătiți cu apă de la robinet.

Ștergeți-vă bine cu
un prosop de hârtie.

Spălarea corectă a mâinilor, în 4 pași.
Respectați toți pașii de mai sus
Frecați bine mâinile
Asigurați-vă că vă curățați bine palmele, dosul palmelor,
degetele mari și arătătoare, respectiv zonele dintre degete
Protecție eficientă împotriva contaminării
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Eficacități
Eficacitate

Standard

Bactericidă (incl. Salmonela și Listeria)

EN 1276

30 sec.

Bactericidă

EN 13727

30 sec.

Levuricidă

EN 13624

30 sec.

Virucidă împotriva virusurilor capsulate (incl. HBV, HIV și HCV) EN 14476

60 sec.

Dezinfectarea igienică a mâinilor

30 sec.

EN 1499

Timp de contact primasept® wash

primasept® wash
Loțiune de spălare igienică a mâinilor, cu
acțiune virucidă împotriva virusurilor capsulate.
Avantajele noastre
• Eficiență împotriva bacteriilor (inclusiv Salmonella și Listeria), levurilor și
virusurilor capsulate (inclusiv HBV, HIV, HCV, Vaccinia)*
• Loțiune fină de spălare, cu 4 % clorhexidină
• O excelentă putere de curățare
• Conține nutrienți pentru piele și ingrediente hidratante
• Fără coloranți și parfumuri
• Testată dermatologic
* conform EN 1499/EN 13727/EN 14476/EN 1276

Utilizați dezinfectantele în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
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