Dezinfekce
Produktové listy
Doba působení dle patogenů

KONTROLA INFEKCÍ

Dezinfekce, na kterou se
můžete spolehnout.
Koncentrát pro dezinfekci nástrojů EuroSept® Xtra

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Koncentrát pro dezinfekci
nástrojů EuroSept® Xtra
Výhody
• Omezeně virucidní
• Vhodné pro ultrazvukovou lázeň
• Bez aldehydů a fenolu
• Nekorozivní složení s velmi dobrou
kompatibilitou s materiály
• Koncentrované složení pro menší balení
a větší udržitelnost

Indikace k použití

Tento tekutý koncentrát pro snadné opakované
zpracování nástrojů před sterilizací je určen k ruční
dezinfekci a čištění lékařských nástrojů v imerzním
procesu s komplexním spektrem účinku proti
bakteriím, kvasinkám a obaleným virům.

Fyzikální údaje
Spektrum účinnosti

Koncentrace a
doba působení*

Bakterie podle EN 13727, EN 14561 a VAH (znečištěné podmínky)

1,5 % 15 min. 1,0 % 60 min.

Candida albicans podle EN 13624, EN 14562, VAH
(znečištěné podmínky)

1,5 % 15 min. 1,0 % 60 min.

Bakterie a Candida albicans v ultrazvukové lázni podle EN 14561 a EN
14562 (vysoké zatížení)

1,0 % 5 min.

„Omezeně virucidní“ (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) podle norem
DVV/RKI, EN 14476 a EN 17111 (vysoké zatížení)

1,5 % 15 min.

TBC a mykobakterie (M. terrae a M. avium) podle norem EN 14348 a
EN 14563 (čisté podmínky):

4,0 % 30 min. 3,0 % 60 min.

Složení
100g obsahuje: 4,4 g didecyldimethylamoniumchloridu, 2,75 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu

Koncentrát pro dezinfekci
nástrojů EuroSept Xtra
2 l............................................Položka č. (9884863)

5 l............................................Položka č. (9884864)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace o produktech
najdete na adrese WWW.HENRYSCHEINDENTAL.COM/HSBRAND.

KONTROLA INFEKCÍ

Vylepšete svou ochranu.
Koncentrát pro dezinfekci
nástrojů EuroSept® Xtra Virucidní

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Koncentrát pro
dezinfekci nástrojů
EuroSept® Xtra Virucidní
Výhody
• Vysoce účinná receptura s mírným pH
pro vynikající kompatibilitu s materiálem
• Vhodné pro ultrazvukovou lázeň
• Nekorozivní složení s nízkou pěnivostí
• Bez aldehydů a peroxidů
• Koncentrované složení pro menší balení
a větší udržitelnost

Indikace k použití
Pro ruční a konečnou dezinfekci
nekritických a polokritických lékařských a
chirurgických nástrojů v imerzním procesu.
Není vhodný pro terminální dezinfekci
kritických zdravotnických prostředků.

Fyzikální údaje
Spektrum účinnosti

Koncentrace a
doba působení

Bakterie a Candida albicans (EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 a
VAH) (znečištěné podmínky)

2,0 % 15 min. 1,0 % 60 min.

TbB (M. terrae) podle norem EN 14348, EN 14563 (čisté podmínky)

2,0 % 15 min. 1,0 % 60 min.

„Omezeně virucidní“ (obalené viry jako HBV, HCV, HIV) podle normy RKI/DVV
(znečištěné podmínky)

2,0 % 15 min. 1,0 % 60 min.

Noroviry podle normy EN 14476 (znečištěné podmínky)

3,0 % 15 min.

Adenoviry podle normy EN 14476 (čisté podmínky)

1,5 % 60 min. 3,0 % 15 min.

Polyoma SV 40 podle RKI/DVV (s podmínkami)

3,0 % 15 min.

„Virucidní“ (neobalené viry, jako jsou adeno-, noro-, polioviry) podle normy EN
14476 (čisté podmínky)

3,0 % 30 min.

Houby (A. brasiliensis) podle norem EN 13624, EN 14562 (čisté podmínky)

3,0 % 60 min.

Spory (C. difficile) podle normy EN 13704 (čisté podmínky)

3,0 % 60 min.

Složení
100g obsahuje: 8,0 g didecyldimethylammoniumchloridu; 5,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diaminu
Koncentrát pro dezinfekci nástrojů
EuroSept Xtra Virucidní		
5 l............................................Položka č. (9884868)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace
o produktech najdete na adrese WWW.HSDENTAL-SHOP.CZ.

KONTROLA INFEKCÍ

Připraveno k použití.
Připraveno k dezinfekci.
Dezinfekce na rotační
nástroje EuroSept® Xtra Bur

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Dezinfekce na
rotační nástroje
EuroSept® Xtra Bur
Výhody
• Připraveno k použití; není třeba ředit
• Široké spektrum účinků
• Velmi dobrá kompatibilita materiálů
• Vhodné pro ultrazvukovou lázeň
• Univerzálně použitelné
• Příjemná a svěží vůně
Indikace k použití
Dezinfekce na rotační nástroje před sterilizací.

Fyzikální údaje
Spektrum účinnosti

Koncentrace a
doba působení

Bakterie (včetně MRSA) podle EN 13727, EN 14561, VAH (vysoké zatížení)

neředěný 5 min.

Kvasinky (Candida albicans) podle EN 13624, EN 14562, VAH (vysoké
zatížení)

neředěný 5 min.

„Omezeně virucidní“ (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) DVV/RKI a EN
17111 (vysoké zatížení)

neředěný 5 min.

Mykobakterie (M. terrae a M. avium) EN 14348, EN 14563 (čisté podmínky)

neředěný 5 min.

Složení
100g obsahuje: 0,396 g didecyldimethylamoniumchloridu, 0,2475 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diaminu

Dezinfekce na rotační nástroje EuroSept® Xtra Bur
2 l............................................Položka č. (9884830)

5 l...........................................Položka č. (9884831)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace
o produktech najdete na adrese WWW.HSDENTAL-SHOP.CZ.

KONTROLA INFEKCÍ

Jedinečná enzymatická
čisticí síla.
Koncentrát pro enzymatické čištění nástrojů EuroSept® Xtra

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Koncentrát pro enzymatické čištění
nástrojů EuroSept® Xtra
Výhody
• Pro aktivní čištění lékařských nástrojů před
dezinfekcí
• Vhodné pro ultrazvukovou lázeň
• Nízkopěnící, nekorozivní složení s velmi
dobrou kompatibilitou s materiály
• Praktické dávkovací lahve
• Koncentrované složení pro menší balení a
větší udržitelnost

Indikace k použití
Tento roztok použijte k čištění nástrojů s obsahem bílkovin
(krve nebo slin) před dezinfekcí.

Návod
Pro přípravu 1 l roztoku smíchejte 980 ml vody (max. 40 °C) s 20 ml čisticího prostředku. V případě silného znečištění nástroje jej
předem mechanicky očistěte. Kontaminované přístroje ihned vložte do pracovního roztoku v otevřeném stavu (otevřeném, nikoli
zavřeném). Všechny čištěné povrchy a dutiny musí být roztokem zcela nasáklé. Pokud je roztok zakalený nebo jsou viditelné částice,
roztok vyměňte. Výměnu provádějte alespoň jednou denně. Po vyčištění nástroje důkladně opláchněte nejlépe demineralizovanou
vodou, osušte a ošetřete dezinfekčními přípravky. Řiďte se doporučeními výrobce přístroje pro repasování. Tento čisticí roztok lze
použít také v ultrazvukové lázni. Nemíchejte s čisticími nebo dezinfekčními prostředky. Roztok připravený k použití lze vypustit do
odpadní vody. Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.

Fyzikální údaje
Koncentrace aplikace

0,5–1 % pro běžné znečištění, až 5 % pro silné znečištění

Doba působení			

5–30 min. v závislosti na úrovni znečištění

Obsahuje 		

< 5–15 % neiontových povrchově aktivních látek, enzymů, vonných látek

Koncentrát pro enzymatické čištění nástrojů EuroSept Xtra
1 l............................................Položka č. (9884858)

5 l............................................Položka č. (9884236)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace
o produktech najdete na adrese WWW.HSDENTAL-SHOP.CZ.

KONTROLA INFEKCÍ

Vylepšená dezinfekce povrchů
citlivých na alkohol.
Dezinfekce povrchů
EuroSept® Xtra bez alkoholu

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Dezinfekce povrchů
EuroSept® Xtra
bez alkoholu
Výhody
• Vhodné pro použití na povrchy
citlivé na alkohol
• Rozšířené spektrum účinku
• Roztok připravený k použití
• Rychle působící složení

Fyzikální údaje
Spektrum účinnosti

Koncentrace a
doba vystavení*

Bakterie podle norem EN 13727, EN 1276
a EN 13697 (znečištěné podmínky)

neředěný 1 min.

Candida albicans podle norem EN 13624, EN 1650
a EN 13697 (znečištěné podmínky)

neředěný 1 min.

Obalené viry (např. HBV, HIV a HCV) podle normy
RKI/DVV (špinavé podmínky)

neředěný 1 min.

Rotaviry podle normy DVV (čisté podmínky)

neředěný 1 min.

Noroviry podle normy EN 14476 (čisté podmínky)

neředěný 30 min.

Viry polyoma-SV 40 (RKI/DVV) (kontaminace)

neředěný 30 min.

Složení
100g obsahuje: 0,24g benzyl-C12-16-alkyldimethylamoniumchlorid, 0,24g N,N-didecyl-N,
N-dimethylamoniumchlorid, 0,24g C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethylamoniumchlorid
* Neotírejte do konce doby aplikace.
Dezinfekce povrchů
EuroSept® Xtra bez alkoholu

1 l s volnou stříkací hlavicí.................. Položka č. (9884905)
5 l............................................................. Položka č. (9884907)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace
o produktech najdete na adrese WWW.HSDENTAL-SHOP.CZ.

KONTROLA INFEKCÍ

Rychle působící širokospektrální
dezinfekce s alkoholem.
Dezinfekce povrchů EuroSept® Xtra

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Dezinfekce povrchů
EuroSept® Xtra
s alkoholem
Výhody
• Široké antimikrobiální spektrum činností
• Rychle působící roztok připravený k použití
• Složení na bázi alkoholu se zcela odpaří, aby
povrch zůstal beze šmouh*
• Složení bez kvartérních amoniových sloučenin
(QAC)
• K dispozici v neutrální nebo citronové vůni
Fyzikální údaje

* Používejte pouze na povrchy
kompatibilní s alkoholem.

Spektrum účinnosti

Koncentrace a
doba působení*

Bakterie podle norem EN 13727, EN 1276,
EN 13697, EN 16615 (extrémní podmínky)

neředěný 1 min.

Candida albicans podle norem EN 13624, EN 1650, EN 13697,
EN 16615 (extrémní podmínky)

neředěný 1 min.

TbB (tuberkulóza) patogen (M. terrae) a mykobakterie (M. avium)
podle normy EN 14348 (extrémní podmínky)

neředěný 1 min.

Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV) podle norem
EN 14476 a EN 16777 (extrémní podmínky)

neředěný 1 min.

Noroviry (EN 14476) (čisté podmínky)
(EN 16777) (čisté podmínky)

neředěný 1 min.
neředěný 2 min.

Adenoviry (EN 14476, EN 16777) (čisté podmínky)

neředěný 1 min.

Polyoma SV 40 (RKI/DVV) (čisté podmínky)

neředěný 1 min.

„Omezený virucidní účinek plus“ (noro-, adeno- a rota- viry) (EN 14476) (čisté podmínky)
(EN 16777) (čisté podmínky)

neředěný 1 min.
neředěný 2 min.

Složení
100g obsahuje: 20,0g 1-propanolu; 5,0g 2-propanolu
Dezinfekce povrchů EuroSept® Xtra
1 l s volnou stříkací hlavicí.....Položka č. (9884881)
5 l..............................................Položka č. (9884883)

Dezinfekce povrchů EuroSept® Xtra - vůně citronu
1 l s volnou stříkací hlavicí.....Položka č. (9884885)
5 l...............................................Položka č. (9884887)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace
o produktech najdete na adrese WWW.HSDENTAL-SHOP.CZ.

KONTROLA INFEKCÍ

Rychle působící virucidní
přípravek na citlivé povrchy.
Virucidní dezinfekce povrchů
EuroSept® Xtra bez alkoholu

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Virucidní dezinfekce
povrchu EuroSept® Xtra
bez alkoholu
Výhody
• Vhodné pro použití na povrchy
citlivé na alkohol
• Široké spektrum účinku
• Rychle působící přípravek
připravený k použití
• Kompletní virucidní účinek
• Vhodné pro terminální dezinfekci,
pokud není možná tepelná sterilizace

Fyzikální údaje
Spektrum účinnosti

Koncentrace a
doba vystavení*

Bakterie podle norem EN 13727 a EN 13697 (extrémní podmínky)

neředěný 1 min.

Candida albicans podle norem EN 13624 a EN 13697 (extrémní podmínky)

neředěný 1 min.

Tbc podle normy EN 14348 (M. terrae) (čisté podmínky)

neředěný 5 min.

Virucidní podle normy EN 14476 (čisté podmínky)

neředěný 2 min.

Spora (C. difficile) podle normy EN 13704 (čisté podmínky)

neředěný 60 min.

Složení
100g obsahuje: 0,48 g didecyldimethylamoniumchloridu, 0,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu
* Neotírejte do konce doby aplikace.
Dezinfekce povrchu EuroSept®
Xtra bez alkoholu, virucidní

1 l s volnou stříkací hlavicí.....................Položka č. (9884889)
5 l................................................................Položka č. (9884891)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace
o produktech najdete na adrese WWW.HSDENTAL-SHOP.CZ.

KONTROLA INFEKCÍ

Výkonná dezinfekce
citlivých povrchů.
Koncentrát pro dezinfekci povrchů
EuroSept® Xtra bez alkoholu

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Koncentrát pro dezinfekci
povrchů EuroSept® Xtra
bez alkoholu
Výhody
• Vhodné pro použití na povrchy citlivé na alkohol
• Široké spektrum účinku bez lepkavého nánosu
• Vhodné pro dávkovací systémy
• Bez aldehydů a fenolu
• Koncentrované složení pro menší balení a větší
udržitelnost

Fyzikální údaje
Podmínky

Koncentrace a
doba působení*

Bakterie a Candida albicans (EN 13727, EN 13697, EN 13624, VAH,
EN 16615)(extrémní podmínky)

0,5 % 15 min.

TbB (M. terrae) podle normy EN 14348 (čisté podmínky)
(čisté podmínky)
(extrémní podmínky)

2,0 % 15 min.
0,5 % 60 min.
1,0 % 60 min.

„Omezeně virucidní“ (obalené viry podle normy RKI/DVV např. HBV, HCV, HIV)
(extrémní podmínky)

0,5 % 15 min.

Rotavirus (EN 14476) (čisté podmínky)

0,5 % 15 min.

Norovirus (EN 14476) (extrémní podmínky)

1,5 % 15 min. 1,0 % 60 min.

Adenovirus (EN 14476) (čisté podmínky)

2,0 % 30 min.

„Omezený virucidní účinek plus“ (EN 14476) (čisté podmínky)

2,0 % 30 min.

Polyoma viry SV 40 (EN 14476) (extrémní podmínky)

1,0 % 15 min.

Složení
100g obsahuje: 10,8 g didecyldimethylamoniumchloridu, 6,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu
*Neotírejte do konce doby aplikace.
Koncentrát pro dezinfekci povrchů
EuroSept® Xtra bez alkoholu

5 l.........................................................Položka č. (9884903)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace o produktech
najdete na adrese WWW.HENRYSCHEINDENTAL.COM/HSBRAND.

KONTROLA INFEKCÍ

Dezinfekční ubrousky s rychlým
účinkem připravené k použití.
Ubrousky s alkoholem EuroSept® Xtra
na dezinfekci povrchů

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Ubrousky s alkoholem EuroSept®
Xtra na dezinfekci povrchů
Výhody
• Široké spektrum účinku proti bakteriím
• Složení připravené k použití s velmi dobrou
materiálovou kompatibilitou
• Rychlá dezinfekce bez kvartérních
amoniových sloučenin (QAC)
• Inovativní posilovací aditiva

Indikace k použití
Ubrousky s vysokým obsahem alkoholu připravené k
použití vyrobené z flísového materiálu nepouštějícího
vlákna. K dispozici s neutrální nebo citronovou vůní.

Fyzikální údaje
Spektrum účinnosti

Koncentrace a doba působení

Bakterie podle norem EN 13727, EN 1276, EN 13697 (znečištěné podmínky)

1 minuta, všechny velikosti

Candida albicans podle norem EN 13624, EN 1650, EN 13697 (znečištěné
podmínky)

1 minuta, všechny velikosti

TB (tuberkulóza) patogen (M. terrae) a mykobakterie (M. avium) podle normy
EN 14348 (znečištěné podmínky)

1 minuta, všechny velikosti

„Omezené virucidní“ (obalové viry jako je HBV, HIV, HCV podle norem EN
14476 a EN16777) (znečištěné podmínky)

1 minuta, všechny velikosti

„Omezené virucidní plus“ (obalové viry, např. HBV, HIV, HCV) a noroviry,
adenoviry a rotaviry podle norem EN 14476 a EN 16777) (znečištěné podmínky)

1 minuta, všechny velikosti

Adenoviry (EN 14476, EN 16777) (čisté podmínky)

1 minuta, všechny velikosti

Polyoma SV 40 (RKI/DVV) (čisté podmínky)

1 minuta, všechny velikosti

Doba aplikace napuštěných ubrousků:
Baktérie a Candida albicans podle normy
EN 16615 a VAH (znečištěné podmínky)

5 minut, XS, S
2 minuty, L
1 minuta, M, XL

Složení: 100 g tekutiny obsahuje: 20,0 g 1-propanolu; 5,0 g 2-propanolu
Ubrousky s alkoholem EuroSept® Xtra na dezinfekci povrchů
XL (30 x 30 cm), 70 ks..........................Položka č. (9884937)
Dóza XS (13 x 20 cm), 120 ks...........Položka č. (9884197)
L Flowpack (20 x 30 cm), 80 ks.......Položka č. (9884949)
Náplň XS (13 x 20 cm), 120 ks.........Položka č. (9884196)
M (15 x 30 cm), 140 ks.......................Položka č. (9884936)
Ubrousky s alkoholem EuroSept® Xtra na dezinfekci povrchů a citronovou vůní
Dóza S (20 x 22 cm), 200 ks...........Položka č. (9884951) Náplň S (20 x 22 cm), 200 ks..........Položka č. (9884950)
Doplňkový produkt: Prázdná dóza............................................................................................Položka č. (9796544)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace
o produktech najdete na adrese WWW.HSDENTAL-SHOP.CZ.

KONTROLA INFEKCÍ
Praktické ubrousky nezanechávající chloupky
pro všechny vaše dezinfekční potřeby.
Suché ubrousky systému EuroSept® Xtra

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Suché ubrousky systému
EuroSept® Xtra
Výhody
• Suché a nezanechávající chloupky
• Suché utěrky v roli
• K dispozici ve dvou praktických velikostech
• Kompatibilní s novou tekutou dezinfekcí
povrchů EuroSept Xtra

Fyzikální údaje

Návod k použití

Napusťte suché ubrousky tekutou povrchovou
dezinfekcí EuroSept Xtra. Použijte minimálně 1,4 l
doporučené dezinfekční kapaliny.

		
				Počet listů 		
Hmotnost
Velikost		
v roli			

Počet rolí 		
v kartonu		

50 g/m²		

15×30 cm		

140		

3			1,4 l

50 g/m²		

30x30cm		

70		

3			1,4 l

Tekutina
na roli

Složení
PES 90% / VIS 10%

Suché ubrousky systému
EuroSept® Xtra

M (15×30 cm)................................................ Položka č. (9884930)
XL (30×30 cm)................................................ Položka č. (9884931)

Kompatibilní roztoky:
Dezinfekce povrchů
EuroSept® Xtra bez alkoholu

1l láhev s volnou stříkací hlavicí................... Položka č. (9884905)
5l kanystr.......................................................... Položka č. (9884907)

Dezinfekce povrchu
EuroSept® Xtra

1l láhev s volnou stříkací hlavicí................... Položka č. (9884881)
5l kanystr.......................................................... Položka č. (9884883)

Dezinfekce povrchu
EuroSept® Xtra Vůně citronu

1l láhev s volnou stříkací hlavicí................... Položka č. (9884885)
5l kanystr........................................................... Položka č. (9884887)

Doplňkový produkt:
Praktický dávkovací kyblík....................................................................................................... Položka č. (9796544)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace
o produktech najdete na adrese WWW.HSDENTAL-SHOP.CZ.

KONTROLA INFEKCÍ

Účinné mytí, které je šetrné
k vaší pokožce.
Tekuté mýdlo Eurosept Xtra

HODNOTA A KVALITA

SPOLEHLIVÉ A DŮVĚRYHODNÉ

VÝBĚR PRODUKTŮ

KONTROLA INFEKCÍ
Tekuté mýdlo
Eurosept Xtra
Výhody
•Vysoce účinný čisticí koncentrát
•Bez parabenů, mýdla a alkálií
•Hodnota pH šetrná k pokožce
•Jemné hydratační složení, které zabraňuje vysoušení a podráždění pokožky i při
častém mytí rukou
•Dermatologicky testováno

Návod k použití
Nalijte mýdlo na mytí rukou z kanystru do dávkovací lahve. Aplikujte přibližně 2–3 stlačení
pumpičky na jeden mycí cyklus. Naneste na vlhké
ruce, rovnoměrně rozetřete a opláchněte vodou.

Fyzikální údaje
Barva

Modrá

pH

6.5

Hustota

1,02 g/ml

SKU na balení

500 ml = 45 lahví / 1 l = 28 lahví / 5 l = 1 kanystr / 10 l = 1 kanystr

Trvanlivost po otevření

12 měsíců

Trvanlivost

36 měsíců

Složení

Voda, laurethsulfát sodný, cocoamidopropylbetain, lauroylglutamát sodný,
cocamide dea, chlorid sodný, parfém, methylisothiazolinone, benzylalkohol,
benzylsalicylát, CI 61585

Tekuté mýdlo Eurosept Xtra
Příjemně svěží vůně Blue River.
500ml.................................Položka č. (9884920)
1 l.........................................Položka č. (9884921)
5 l.........................................Položka č. (9884923)
10 l.......................................Položka č. (9884924)

Také dostupné v:
Tekuté mýdlo Eurosept Xtra Senzitivní
Bez parfémů a barviv.
500ml.................................Položka č. (9884925)
1 l.........................................Položka č. (9884926)
5 l.........................................Položka č. (9884928)

Doplňkový produkt:
Dávkovací pumpička

Na 500 ml........................Položka č. (9796274)
Na 1 l.................................Položka č. (9796275)
Na 5 l.................................Položka č. (9796272)

KATALOG PRODUKTŮ ZNAČKY HENRY SCHEIN a další informace
o produktech najdete na adrese WWW.HSDENTAL-SHOP.CZ.

