
Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że z dniem 11 maja 2020r. w ofercie Clinex 
Nanochem w kategori DEZYNFEKCJA dostępny będzie 
nowy produkt. Nowość!

CLINEX DEZOSept żel do dezynfekcji rąk 
wygodne opakowanie 500 ml 
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NA NASZ BLOG

DEZOSept 500 ml
KTM:  77-018

Cena: 13,50 zł netto

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 sztuk
 

DEZOSept 5 L
KTM:  77-020

Cena: 86 zł netto

Pozwolenie Urzędu 
Rejestracji  

Produktów Leczniczych,  
Wyrobów Medycznych  

i Produktów Biobójczych
nr 0204/TP/2020

• Gwarancja skuteczności  
potwierdzona badaniami

• Nawilża i pielęgnuje dłonie

• Zapobiega uczuciu lepkości skóry

Żel do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, 
dzięki zawartości substancji pielęgnujących 
nie wysusza skóry, nie pozostawia uczucia 
lepkości a zdezynfekowane dłonie pachną 
aromatem mleczka kokosowego. Skuteczna 
walka z wirusami i bakteriami wszędzie tam 
gdzie nie mamy możliwości umycia rąk wodą 
z mydłem. Wystarczy niewielką ilość żelu (3 
ml) wetrzeć w dłonie aby już po 30 sek. po-
zbyć się szkodliwych drobnoustrojów.

13 50
zł netto

DEZOSept Żel do dezynfekcji rąk 500ml
KTM:  77-018
Ilość w opakowaniu: 20 szt.
EAN:  5907513270638

ZAPACH KOKOSOWY

http://WWW.CLINEX.COM.PL
https://www.clinex.com.pl/blog/
https://www.facebook.com/Clinex.chemia.profesjonalna/
https://twitter.com/ClinexNanochem
https://www.youtube.com/channel/UC9d5pakQCPQ95Xacb9AzR8g


Instrukcja dezynfekcji rąk zgodnie z normą EN 1500 Pkt. 2-6 wykonywać 
po 5 razy

Czas dezynfekcji  
30 sekund

Nanieść odpowiednią ilość żelu do zagłębienia 
dłoni.

Pocierać wewnętrzne strony dłoni. Wewnętrzną częścią jednej dłoni pocierać  
o grzbietową część i przestrzenie międzypalco-

we drugiej dłoni. Następnie zmienić dłonie.

Przepleść palce i pocierać 
wewnętrzne części dłoni.

Zewnętrzną częścią złączonych palców jednej 
dłoni pocierać o wewnętrzna część drugiej dłoni.

Pocierać ruchem obrotowym kciuk o zaciśniętą 
na nim drugą dłoń. Następnie zmienić dłonie.

Pocierać wewnętrzną cześć jednej dłoni złączo-
nymi palcami drugiej dłoni. 
Następnie zmienić dłonie.

Twoje dłonie są zdezynfekowanie.
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