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Gelový přípravek na bázi alkoholu pro rychlou dezinfekci rukou bez nutnosti oplachu. 
 

INSTANT HAND SANITIZER je přípravek, určený pro rychlou dezinfekci rukou všude tam, kde není v dosahu voda a kde může dojít k 

znečištění rukou nežádoucími mikroorganismy. V systému HACCP slouží jako hygienický doplněk po běžném umytí rukou. 

Působí: Virucidně na široké spektrum virů (herpes simplex, HBV, HIV). Baktericidně - Staphylococcus aureus, Salmonella 

typhimurium, Escherichia coli, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Mycobacterium terrae.  

Fungicidně na mikroskopické kvasinkové houby.  

Schváleno hlavním hygienikem MZ ČR pod č.: HEM 381-16.8.01/22444 Přípravek  je  vhodný  pro  styk s potravinami a pokrmy podle 

zákona o ochraně veřejného  zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. Viz EX 413242 SZÚ CZŽP 21-1859/01. 

V souladu s § 35 zákona č.120 / 2002 Sb. je přípravek  evidován v registru chemických látek MZ ČR. REG – 3371 – 19.11.02 / 32584 

Obsahuje: Ethanol - 85%, izopropylalkohol, vodu, další přísady. 
 

Oblast použití: Zdravotnictví: rdinace, ambulance, pohotovostní služba, záchranná služba, lékárny, domovy seniorů. 

Potravinářství: výrobny lahůdek, potravinářské výrobny, kuchyně, přípravny jídel, výdejny potravin.Ordinace, ambulance, pohotovostní 

služba, záchranná služba, lékárny, domovy seniorů, školní instituce aj. Supermarkety, prodejny, restaurace, hotely, doprava, turistika, 

sportovní areály, pohřební služby. Vyšetřovny zvířat, chovatelé, zoologické zahrady, prodejny. 

Návod k použití: Naneste 1,5 ml = jedna dávka u nástěnného dávkovače nebo přenosného balení s pumpou na suché ruce. Vtírejte 

rovnoměrně gel na ruce do zaschnutí, minimálně 30 vteřin. Neoplachuje se. Po aplikaci přípravku je pokožka rukou vláčná a příjemná. 

Informace o bezpečném zacházení, první pomoci, skladování a nakládání s odpadem naleznete v bezpečnostním listě. 

Dezinfekce v potravinářství: K použití přípravku není nutná voda, není nutné ruce namáčet v dezinfekčním přípravku. Gelový přípravek 

se rozetře efektivněji než tekutý. Je bez zápachu, který by bylo možné přenést na potraviny. Může se použít i na nože, teploměry atd. 

Nástěnný dávkovač pro náplň 1000 ml nebo přenosná balení 500, 400 a 300 ml s pumpou zaručuje pro aplikaci správné a potřebné 

dávkování. Efektivní a účinné množství = jedno stisknutí = 1,5 ml (atestovaná dávka) = jedna dávka na obě ruce. Balení 100 a 200 ml je 

vhodné „do kapsy“. Dávkovač lze umístit i mimo sanitární místnosti, u dveří, kde je „poslední kontakt s klikou“. 

Přenosné (pohotovostní) balení je možné mít na pracovištích, při technologických zařízeních, přímo ve výrobnách, „při ruce“. Toto balení 

je vhodné nejen pro osobní použití, ale i pro malé prostory, malé prodejny, pokladny, vrátnice, kuchyňky, rozvážkovou službu potravin, 

pečovatelské a zdravotní služby, policii, hasiče atp. 

V rámci zvýšení hygienické úrovně a v systému HACCP ( stanovení kritických bodů ) se doporučuje používat přípravek: jako doplněk 

k použití po běžném umytí rukou: při každém vstupu do provozovny ( výrobny ) zvenku - při každém odchodu z provozovny (výrobny) 

před manipulací s potravinovými produkty, surovinami, potravinami, poživatinami - po manipulaci s potravinovými produkty, surovinami, 

potravinami, poživatinami před jídlem i po jídle - po použití WC - po úklidu pracoviště, provozovny, výrobny před expedicí, po expedici, 

ve skladu, na šatně. 

  
  
  
 

  
 
 
 
 
              Dávkovač + vložená náplň                  Nerezový držák pro balení 500 ml         Přenosná balení: 400 ml = 266 dávek  ≈ 300 ml = 200 dávek 
               1.000 ml = 666 dávek                                 500 ml = 333 dávek                                                  200 ml = 133 ≈ 100 ml = 66 dávek  

 
 

DOVOZCE A VÁŠ DODAVATEL: Obchodní zastoupení ZEP EUROPE ≈ Vladimír Říha ≈ Tři Dvory 164 ≈ 280 02 KOLÍN 2 

                              +420 603 700 230 ≈ v.riha@dezinfekcepro.cz ≈ www.dezinfekcepro.cz 

 
Všechny informace v tomto dokumentu jsou založeny na praktických zkušenostech a / nebo laboratorních testech. Vzhledem k velkému spektru podmínek pro využití a nepředvídatelným lidským 
faktorům, doporučujeme vždy vyzkoušet naše výrobky před konečným použitím. Tento technický list byl pravděpodobně již revidován na základě legislativy, dostupnosti jednotlivých složek nebo 
nově získaných informací. Je možné poslat na požádání poslední variantu v platném znění, která je zároveň jediným platným zněním. VYROBENO V EU: ZEP Industries B.V. NL  


