
ژل ضدعفونى کننده الکلى جهت ضدعفونى بهداشتى دست
 کاربرد:درموسپت ژل یک آنتى سپتیک سریع االثر براى از بین بردن میکروارگانیسم هاى بیمارى زا روى پوست دست مى باشد و براى ضدعفونى بهداشتى

 دست مورد استفاده قرار مى گیرد.
مزایا

    سریع االثر (موثردر30 ثانیه)  
    موثر بر روى طیف وسیعى از باکترى ها، قارچ ها و ویروس ها  
    حاوى مواد نرم کننده پوست  
          بدون اثرات خشکى پوست و درماتیت در اثر استفاده مکرر  
     بوى مطبوع  
     اثر ضد میکروبى پایدار  

دستور مصرف
 2  تا 3 میلى لیتر از ژل را بر روى کف دست پمپ کرده و هر دو دست را بر
 روى یکدیگر مالش دهید به نحوى که بین انگشتان، پشـت و روى دست تا
مچ به ژل آغشته گردد. براى مدت 30 ثانیه اجازه دهید که ژل در حین مالش

از روى پوست خشک شود
ترکیبات

اتانول، ایزوپروپانول،گلیسیرین، مواد نرم کننده و عصاره الوئه ورا،افزودنى هاى
 مجاز.

طیف اثر
باکتـرى هاى گرم مثبت و منفى، قـارچ ها، مایکوباکتریوم ها و ویروس ها

HCV,HBV,HIV,H1N1مانند
شرایط نگهدارى

    دور از نور خورشید و منابع حرارت نگهدارى شود.
       در دماى بین 5+ تا 35+ درجه سانتى گراد نگهدارى شود.

ت
وس

 و پ
ت

دس
ده  

کنن
ى 

فون
دع

 ض
اى

ل ه
لو

مح

6

بسته بندى

بطرى 100 میلى لیترى

بطرى 500 میلى لیترى(همراه با پمپ)

بطرى 1  لیترى(همراه با پمپ)

گالن 5 لیترى

درمــوسپــت ژل
DERMOSEPT GEL

موارد هشدار
      فرآورده آتش زا مى باشد، ژل در ظروف در بسته نگهدارى شود.

     از استنشاق و بلعیدن فرآورده خوددارى شود.
      در پوش همیشه بسته نگهداشته شود.

     فقط براى استعمال خارجى و بر روى پوست سالم مصرف شود.
    دور از دسترس کودکان نگهدارى گردد.

    از ریزش برروى شعله و منابع حرارتى خوددارى شود.
تاییدیه ها

 داراى تاییدیه و ثبت شده دراداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکى. گواهى عدم ایجاد حساسیت پوستى
 از دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى تهران، تست شده مطابق

EN1500 ، EN1276 ، EN1275 استاندارد
تاریخ انقضا

سه سال پس از تولید و در صورت باز شدن درب محلول به مدت 6 ماه


