dezinfekce
›› Výrobní číslo 2001
Alkoholový dezinfekční přípravek k hygieně rukou s virucidním
účinkem
Vlastnosti:
ETERNAL dezinfekce je speciální dezinfekční přípravek na bázi
etanolu. ETERNAL dezinfekce má široké spektrum virucidní účinnosti.
Typ přípravku 1
Forma přípravku: etanolový roztok
Čas potřebný pro biocidní účinek – nejdříve po 1 minutě
Zaregistrováno na MZDR ČR pod číslem jednacím MZDR
16369/2020/OBP

Oblast použití:
ETERNAL dezinfekce je určen k likvidaci virů na lidské pokožce.
Přípravek je určen pro neprofesionální uživatele/pro širokou veřejnost.
Není vhodný pro děti do 3 let věku. Není určen pro použití personálem ve
zdravotnických zařízeních a ani pro chirurgickou dezinfekci. Nepoužívat na
poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

te před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte elektrické/ventilační/ osvětlovací/míchací/ zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/
ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění
očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném
místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal spálením ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložením na skládkách nebezpečného
odpadu. ETERNAL dezinfekce je hořlavou kapalinou I. třídy ve smyslu ČSN EN 65 0201. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku.

První pomoc:
Spotřeba:
2 × 3 ml (na pokrytí celých rukou a zápěstí), maximálně 10 × denně

Balení:
500 ml plastová láhev s rozprašovačem, 3 a 10 l plastový kanystr

Skladování:
V původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 10 až 25 °C
odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem a přímým
světlem. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Neskladujte při teplotách nad 25 °C. Hořlavá kapalina a páry 2. kategorie (dle Nařízení ES
1272/2008 v platném znění).

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení,
zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první
pomoci. Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou; nevyvolávejte zvracení.
Při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím,
pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je,
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky
nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

Použití:
ETERNAL dezinfekce se nanáší pro lokální aplikaci na ruce rozprašovačem nebo dávkovačem na tekuté mýdlo. Přípravku použijte
dostatečné množství (2 × 3 ml), aby pokryl celou plochu rukou a zápěstí. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní
pozornost věnujte okolí nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud
není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití
přípravku je maximálně 10 × za den. Při opakovaném použít může dojít k
vysoušení pokožky. Při častějším používání je vhodné alespoň 1 × za den
ošetřit pokožku rukou regeneračním krémem na ruce.
Při manipulaci s přípravkem i nanášení na pokožku dejte pozor, aby
nedošlo k zanesení gelu do očí. Nevdechujte páry.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Podle platné legislativy je ETERNAL dezinfekce klasifikovaný jako
nebezpečný. Obsahuje etanol (96%) [ES: 200-578-6] (≤ 796,5 g/kg). Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraň-
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