Aniosgel 85
Alkoholowo‑wodny
żel o właściwościach
tiksotropowych
do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk metodą
wcierania.
Idealne dla osób, które
z przyczyn zawodowych
muszą często dezynfekować
ręce.

• Wysoka skuteczność biobójcza.
• Szerokie spektrum biobójcze
• Działanie dezynfekujące natychmiastowe – 30 sek.
• Działanie dezynfekujące przedłużone – do 3 godzin.
• Nie zawiera barwników i substancji
zapachowych.
• Neutralne dla skóry pH.
• Przebadany dermatologicznie.
• Delikatny dla skóry.
• Nie wysusza skóry.
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Aniosgel 85

Alkoholowo‑wodny żel o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicz‑
nej dezynfekcji rąk metodą wcierania.
Idealne dla osób, które z przyczyn zawodowych muszą często dezynfekować ręce.

CECHY PRODUKTU:
• Aniosgel 85 NPC wykazuje szerokie spektrum bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze.
• Spektrum biobójcze udokumentowane wynikami badań wg obowiązujących w Polsce Norm Europejskich.
• Działanie bakteriobójcze: EN 1040; EN 1500; EN 1276; EN 12791
• Działanie prątkobójcze w tym prątki gruźlicy: EN 14348
• Działanie grzybobójcze: EN 1275; EN 1650; EN 13624
• Działanie wirusobójcze: EN 14476 (Adenovirus, Poliovirus, Norovirus)
• Aktywny wobec: HIV‑1, HBV, HCV, Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, wirus grypy A [H1N1] i A NIBRG14 [H5N1].
• Czas dezynfekcji higienicznej określono wg normy PN‑EN 1500, a czas dezynfekcji chirurgicznej i działanie przedłużone
określono wg normy PN‑EN 12791.
• Aniosgel 85 NPC to preparat dezynfekujący gwarantujący najwyższe standardy higieniczne i jakościowe.
• Posiada neutralne pH, nie zawiera barwników i substancji zapachowych, dzięki czemu jest doskonale tolerowany przez
skórę nawet przy częstym stosowaniu. Preparat został przebadany dermatologicznie.
• Zawiera substancje nawilżające, które zapobiegają wysuszaniu skóry.
• Postać żelowa umożliwia łatwe dozowanie preparatu (nie ropryskuje się i nie spływa z rąk), a podczas wcierania w skórę
dzięki właściwościom tiksotropowym, żel szybko przechodzi w postać ciekłą, co znacznie ułatwia dokładne rozprowa‑
dzanie i wcieranie preparatu w skórę.

SKŁAD
Alkohol 70% (700 mg/g; tj. 755 ml/l), substancje nawilżające, zmiękczające, zagęszczające, woda.

OBSZARY STOSOWANIA
Idealne do zastosowania w placówkach służby zdrowia – szpitalach, blokach operacyjnych, gabinetach zabiegowych
stomatologicznych, chirurgicznych, przychodniach, salonach kosmetycznych, placówkach opieki społecznej i innych
obszarach gospodarki, w których wymagane są wysokie standardy higieniczne.

SPOSÓB UŻYCIA
Higieniczna dezynfekcja rąk (wg PN‑EN 1500)
Nanieść na suche dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk przez minimum 30 sek.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg PN‑EN 12791)
Nanieść na suche dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk i przedramion przez minimum 45
sekund, czynność należy wykonać dwukrotnie, po czym odczekać, aż preparat całkowicie wyschnie.

OPAKOWANIA
• Aniosgel 85 NPC – butelka 1 L do typowych medycznych
dozowników ściennych
• Aniosgel 85 NPC – butelka 1 L z pompką
• Aniosgel 85 NPC – butelka 500 ml do typowych medycznych
dozowników ściennych
• Aniosgel 85 NPC – butelka 500 ml z pompką
• Aniosgel 85 NPC – kanister 5 L
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Wieszak naścienny 1 L z ramieniem dozującym do umieszczenia na ścianie butelki 1 L z pompką
Wieszak naścienny 1 L do umieszczenia na ścianie butelki 1 L z pompką
Wieszak naścienny 500 ml z ramieniem dozującym do umieszczenia na ścianie butelki 500 ml z pompką
Wieszak naścienny 500 ml do umieszczenia na ścianie butelki 500 ml z pompką

Pozwolenie MZ na obrót produktem biobójczym numer 4477/11

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR
PRODUCENT: Laboratoires Anios, Pave du Moulin, 59260 Lille‑Hellemmes, France, tel.+33320676767
DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Tel. 85 747 93 00 • www. medilab.pl

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 1203–1

WPOSAŻENIE DODATKOWE
• Dozownik ścienny Ingoman 500 ml
• Dozownik ścienny Ingoman 1 L

