
Dezinfekční mycí prostředek k hygienickému mytí
rukou a k dekolonizaci celého těla včetně vlasů.

prosavon® scrub+

Účinný na
 MRSA & ESBL

Naše Plus
Dekolonizace pokožky celého těla včetně vlasů

Oplachová i bezoplachová forma použití

Jemná ošetřující receptura s obsahem olivového oleje a
glycerinu
Dermatologicky testováno

Neobsahuje barviva ani parfém

Základem použitých mycích složek jsou suroviny rostlinného
původu

Oblast použití
Prosavon® scrub+ je určen pro použití ve zdravotnictví,
potravinářství, veterinární sféře, komunální hygieně včetně
domácí péče a v oblastech se zvýšenými hygienickými nároky
na hygienu rukou.

Účinnost
Baktericidní, levurocidní, virucidní na obalené viry (MVA)
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
Hygienické mytí rukou: Na navlhčenou pokožku naneste 5 ml
přípravku a umývejte doporučeným postupem pro hygienické
mytí rukou. Poté opláchněte vodou.
Dekolonizace těla (ESBL, MRSA) mytím: Naneste přípravek na
dostatečně navlhčenou mycí žínku, pečlivě rozetřete a omyjte
celé tělo včetně vlasů. Poté opláchněte vodou.
Dekolonizace těla (ESBL, MRSA) bez oplachu: Naneste
přípravek na dostatečně navlhčenou mycí žínku tak, aby
byl dodržen poměr přípravku a vody 1:1, pečlivě rozetřete
na celé tělo. Přípravek není třeba oplachovat, postačí setřít
navhlčenou utěrkou.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
Účinné látky ve 100 g koncentrátu:
• 0,9 g D-glukonová kyselina, sloučenina s N,N''-

bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-
tetraazatetradecanediamid

• 0,9 g didecyl(dimethyl)amonium-chlorid
Další složky: > 5% neiontové povrchově aktivní látky,
amfoterní povrchově aktivní látky

Zvláštní upozornění
Nepoužívat na podrážděnou nebo poškozenou pokožku.
Nepoužívat při alergii na látky obsažené v produktu. V případě
alergické reakce - podráždění pokožky - omyjte pečlivě vodou
a ošetřete regeneračním krémem. Zabraňte vniknutí přípravku
do očí. Při přetrvávajících potížích kontaktujte lékaře.
Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Prosavon Scrub+ 500 ml 20/Karton 70002306

Prosavon Scrub+ s dáv. 500 ml 20/Karton 70002307

Prosavon scrub+ PL_EN dávk. 500 ml 20/Karton 70003085

Prosavon scrub+ PL_EN 500 ml 20/Karton 70003086

Prosavon Scrub+ 1 l 12/Karton 70002308

Prosavon scrub+ PL_EN 1 l 12/Karton 70003087

Prosavon Scrub+ 5 l 1/Kanystr 70002310

Prosavon scrub+ PL_EN 5 l 1/Kanystr 70003088

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Biocidní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku.


