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ترکیب: اتیل الکل (70%)، آب دیونیزه، 

عناصر محافظ رطوبت، لطافت و نرمی پوست و 

اسانس

طیـف ضـدمیکروارگانیسمی: بر انـواع باکتریها، 

مخمرها و ویروس هاي پوشش دار موثر است.

نحوه مصرف: براي ضدعفونی بهداشتی دستـها 

یا                               ، حدود 3 میلی لیتر

از فـرآورده را به مـدت 20 الی 30 ثـانیه، بـه 

دستهاي تمیز و خشک بمالید (از نوك انگشتان

تا مچ). ایـن کار را تا خشک شدن کامل دستها 

ادامه دهید.

      

hygienic hand rub احتیاطات: جهت مصارف خارجی است. خوراکی نیست. از تماس آن با چـشم، گوش و مخـاط جـلوگیری شود. دور از دستـرس اطفـال، نور

مستقیم خورشید، منابع ایجاد احتراق و اشتعال و اتصاالت الکتریکی نگهداری شود. این فرآورده قابل اشتعال است. 

شیوه انـبارداری و نگهداشت: جهت نگهداشت در انبار، فرآورده می بایست در ظرف اصلی و با درب کامال بـسته در محـلی خـشک و خنـک 

با گردش هـوای مناسب (کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد) نگهداری شود.    

ترکیب: اتیل الکل (۷۰٪)، آب دیونیزه، عناصر محافظ رطوبت، لطافت و نرمی پوست و اسانس

طیف ضدمیکروارگانیسمی: بر انواع باکتریها، مخمرها و ویروس های پوشش دار موثر است.

نحوه مصرف: برای ضدعفونی بهداشتی دستها یا                            ، حدود ۳ میلی لیتراز فرآورده را به مدت ۲۰ الی ۳۰ ثانیه، به دستهای تمیز و 

خشک بمالید (از نوک انگشتان تا مچ). این کار را تا خشک شدن کامل دستها ادامه دهید تا مواد نرم و مرطوب کننده به درستی جذب و مانـع از 

خشکی پوست شود.

     

hygienic hand rub

داراي مجوز از سازمان غذا و دارو  (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

موثر بر میکروارگانیسم هاي بیماري زا 

رایحه مالیم، حس خوب مصرف 

توازنی خاص از عنـاصر نگهدارنده رطـوبت، مـواد نـرم و 

مرطوب کننده 

ضدعفونی کننده آماده مصرف الکلیضدعفونی کننده آماده مصرف الکلی

 جهت ضدعفونی بهداشتی دست  جهت ضدعفونی بهداشتی دست 

250 ml

500 ml

5 Lit

6260867600223

6260867600230

6260867600247

وزن کارتنکد کاالوزن GTIN/GS 1تعداد در کارتن IRCکد فرآورده (       )

8004521026474946

5151379299704475

9118000423547713

246  عدد

6

20

12  عدد 

4   عدد

 کیلوگرم 

 کیلوگرم 

0040001000100010009 کیلوگرم 

0040001000100010011

0040001000100010010

70%


