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Učinkuje na viruse, bakterije,
mikobakterije, plesni in
kvasovke

Dermatološko
testiran

Tekoč,
brezbarven,
brez parfuma
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L
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Tekoče alkoholno razkužilo za
dezinfekcijo rok z baktericidnim
in virucidnim delovanjem
Za kirurško in higiensko
razkuževanje rok

Skladno s
smernicami
WHO 2009

Vsebnost učinkovin za hidratacijo
in nego kože

Področje delovanja:

Varnostni napotki:

Dezikim Derm je dezinfekcijsko sredstvo, namenjeno
kirurškemu in higienskemu razkuževanju rok. Njegova
sestava omogoča učinkovito razkuževanje ob sočasni
negi ter zaščiti kože. Vsebuje sestavine, ki negujejo in
preprečujejo izsušitev kože. Primerno je za pogosto
razkuževanje rok.

Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni
uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu.

Dezinfekcijsko sredstvo Dezikim Derm je kompatibilno z
Losjonom za umivanje in Losjonom za nego Kimi.
Priporočamo ga za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih
ustanovah, domovih ostarelih, šolah, vrtcih, javnih prostorih ter povsod, kjer je povečana možnost okužb.

Lastnosti in aktivne sestavine:
- izgled:
- vonj
- pH

brezbarvna tekočina
po alkoholu, brez dišav
koži nevtralno

V 100 g sredstva: 65 g etanola in 4 g propan-2-ola.

Mikrobiološka aktivnost:
- Virucid (Vaccinia virus, Adenovirus, Norovirus, ...)
- Baktericid (TBC, MRSA, …)
- Fungicid
- Levurocid

Uporaba in doziranje:
Nerazredčen Dezikim Derm nanesemo na čiste roke in
ga enakomerno vtiramo. Med časom delovanja naj bodo
roke ves čas vlažne. Pustimo, da se posuši – ne izpiramo
in ne brišemo. Primerno tudi za uporabo v dozatorijh.

Učinkovitost

Čas delov.

EN 1500
Higienska dezinfekcija
EN 12791
Kirurška dezinfekcija

20 s
2 x 45 s

EN 14476
Vaccinia virus

15 s

EN 14476
Norovirus
Adenovirus

60 s

EN 13727
Staphylococcus aureus (MRSA)
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa

30 s

EN 14348
Mycobacterium terrae

30 s

EN 13624
Candida albican

15 s

EN 13624
Aspergillus niger

5 min

ROK UPORABE: 3 leta od datuma proizvodnje
Proizvaja: KIMI d.o.o.,
Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 5300 550; Fax: +386 1 5300 580
info@kimi.si; www.kimi.si
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11887

11912

12077

7205

6198

5l

700 ml
polnilo kartuša

500 ml
z zaporko

500 ml
s pumpico

100 ml
z zaporko

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana
na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada
priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih.
Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le
v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in
postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.

