
Doctor Care kézfertőtlenítő gél 76% alkohol 5L 

Glicerinnel és teafaolajjal 

 

Alkalmazási terület: Higiéniás kézfertőtlenítésre alkalmazható, víz és szappan nélkül használható. Antimikrobiális 

spektrumok: Baktericid, fungicid, szelektív virucid (adenovírus és norovírus inaktiváló hatású). Fertőtlenítőszer 

összetétele: Biocid hatóanyag: Ethanol 61,3% (CAS-szám: 64-17-5); (EK: 200 -578 -6), Izopropil -alkohol 15,3% (CAS -

szám: 67 -63 -0); (EK: 200 -661 -7). Egyéb összetevők: Víz, Glicerin, Sűrítőanyag, Semlegesítő anyag, Teafaolaj. 

Terméktípus: PT1. Formuláció: Felhasználásra kész gél. Felhasználói kör: Lakossági és professzionális. Forgalomba 

hozza: SIRENEX Kft., 2095 Pilisszántó, Orosdy u. 14. Felhasználható: Lásd a csomagoláson (nap.hónap.év). Gyártási 

tételszám: Lásd a csomagoláson. Használati utasítás, alkalmazási paraméterek: Adagoljon a tenyerébe egy adag (3 

ml) terméket, majd alaposan dörzsölje el 1 percig, ügyelve arra, hogy a kézhátra és az ujjak közé is jusson a szerből. 

Egyéb figyelmeztetések: Csak ép bőrfelületen alkalmazható. Más tisztítóés fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Csak 

teljesen megszáradt kézzel szabad elektromos készülékhez nyúlni.  

  

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Jól 

szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A tartalom/edény 

elhelyezése hulladékként: a termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben 

foglaltak az irányadók. A csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető. Elsősegélynyújtás: Belégzés esetén a 

sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést. Amennyiben a 

sérült öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és forduljon orvoshoz. Tartós rosszullét esetén orvosi ellátást kell 

biztosítani. Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni, majd bőségesen vizet kell itatni és azonnal orvost 

kell hívni. Szembe jutás esetén legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek 

széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljon 

szakorvoshoz. Hulladékkezelés: A termék maradékainak, illetve csomagolási hulladékainak ártalmatlanítása az erre 

vonatkozó rendeletek előírásainak figyelembevételével történhet. Környezetvédelem/ökotoxikológiai előírások: Tilos 

a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, illetve a terméket hígítás 

nélkül a közcsatornába juttatni. Tárolás, eltarthatóság: Tárolja eredeti, ép csomagolásban, száraz, jól szellőztethető 

helyen, 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve. Élelmiszerektől távol, 

gyermekek elől elzárva tárolandó. Származási hely: Magyarország  

5 liter  

NNK engedély száma: 44681-3/2020/JIF 

Forgalomba hozza: 

Sirenex Kft. 

2095 Pilisszántó, Orosdy u. 14. 

www.sirenex.hu Tel: +36(26)530-025  

http://www.sirenex.hu/

