
Doctor CARE® antibakteriális nedves törlőkendő Aloe Vera kivonattal 100% biodegradable 15db 
 
 
Fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendő.  
Terméktípus: PT 1, PT2. Alkalmazási terület: higiénés kézfertőtlenítésre és felületfertőtlenítésre 
(élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező felületek) alkalmazható. 
 
Antibakteriális nedves törlőkendő higiénés kézfertőtlenítésre és felületfertőtlenítésre. Felhasználói 
kör: lakossági és professzionális. Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid. Hatékony védelmet 
biztosít. Glicerinnel és Aloe Vera kivonattal ápolja, puhítja a bőrt és védi a kezeket a kiszáradástól.  
Gyors, egyszerű tisztálkodás szappan és víz nélkül. Nem tartalmaz alkoholt. Ideális használat otthon 
és utazás közben is.  
 
 
Felhasználás 
HIGIÉNÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ: A száraz kezeket a kendő segítségével legalább 1 percig töröljük át úgy, 
hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk megszáradni. FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS: A 
fertőtlenítőszerrel átitatott kendővel töröljük át az előzetesen megtisztított felületet úgy, hogy 
kezeletlen részek ne maradjanak.  
A készítményt hagyjuk a felületre rászáradni. Minimális behatási idő: 5 perc.  
 
Tárolás: Tárolja eredeti, ép csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, 0°C és 35°C között, nyílt 
lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve. Élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva tárolandó. Biocid 
hatóanyag: 0,3% benzalkónium-klorid (CAS-szám: 68424 -85-1, EK-szám: 270-325-2).  
Egyéb összetevők: tartósítószerek (Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate), illatanyagok.  
A kendő anyaga 100%-ban lebomló. 

Elsősegélynyújtás: BŐRREL ÉRINTKEZÉS ESETÉN: A kéz bőrén való alkalmazáskor esetleges viszketés, 
vörösödés, irritáció esetén bő vízzel, szappannal le kell mosni az érintett területet. 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. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék címkéjét. Csak ép bőrfelületen 
alkalmazható. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Környezetvédelmi/ökotoxikológiai 
előírások: A termék maradékait nem szabad talajba, élővízbe vagy közcsatornába juttatni.  
Hulladékkezelés: A termék maradékainak, illetve csomagolási hulladékainak ártalmatlanítása az erre 
vonatkozó rendeletek előírásainak figyelembevételével történhet. A törlőkendő anyaga 100% 
viszkóz. A csomagolás anyaga polietilén fólia.  
Származási hely: EU.  
 
Forgalmazza: Sirenex Kft., 2095 Pilisszántó, Orosdy utca 14.,  
www.sirenex.hu, E-mail: sirenex@sirenex.hu, Tel.: 06 (26) 530-025  
NNK engedélyszám: 43938-3/2020/JIF  
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