
NIEBEZPIECZEŃSTWO

℮ 100 ml

DEZYNFEKCYJNY

działa bez użycia wody
ŻEL DO RĄK

Septicol

HAND SANITISER GEL

65%
alkoholu

działa 

WIRUSOBÓJCZO
i BAKTERIOBÓJCZO

Sposób stosowania: Przed użyciem upewnij się, że masz czyste i suche ręce. Zaaplikuj 3 ml płynu, 
rozprowadź równomiernie po całych dłoniach i wcieraj produkt przez 30 sekund do wyschnięcia. 
Nie spłukiwać.

SEPTICOL Dezynfekcyjny żel do rąk

Zawiera: etanol, 2-fenoksyetanol. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić 
przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub 
wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość / pojemnik usuwać do 
odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Pierwsza pomoc i skutki uboczne: W przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, 
wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienie. W przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów skontaktować się z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Wyjąć soczewki 
kontaktowe. Ostrożnie spłukać wodą przez kilkanaście minut (ok. 15 min.). Natychmiast skontaktować 
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: nie wywoływać wymiotów. Nie 
podawać do ust niczego osobie nieprzytomnej. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać 
opakowanie lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub 
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować 
sztuczne oddychanie. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i warunki do odpoczynku. Skontaktować się 
z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Substancje czynne: Etanol 65 g / 100g; 2-fenoksyetanol 0,1 g / 100g
Rodzaj użytkowników: do powszechnego stosowania

Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Nr pozwolenia na obrót: 8044/20

Postać użytkowa produktu: Żel

Przeznaczenie produktu: Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym 
i wirusobójczym.

Numer partii: na opakowaniu
Data ważności: 3 lata od daty produkcji 
zamieszczonej na opakowaniu

Podmiot odpowiedzialny:

Madonis Sp. z o.o.
Bolesławiecka 15A, 
98-400 Wieruszów
Tel./ Fax: 48 (62) 78 49 100


