
AIRDAL® D-MED Hygienická pěna
Pěna, která umí víc než jen umýt ruce. (Připraveno k okamžitému použití)

Vlastnosti výrobku
- Neobsahuje alkoholy, fenoly, aldehydy a kvartérní amoniové sloučeniny
- Dermatologicky testováno - "velmi dobré”

- Dobrý čisticí výkon i bez vody
- Virucidní účinek podle EN 14476 splňuje
- Přírodní a přírodně identické přísady

Oblasti použití
Kosmetická na ruce D-MED je vhodná pro jemné a dezinfekční čištění rukou. Vhodná jehygienická pěna AIRDAL®

pro zvýšenou hygienu rukou na cestách a dokonce i v kritických prostředích, jako jsou např. veřejné prostory
s vysokými požadavky na čistotu. Jedná se zejména o hotely, mateřské školy, školy a zařízení sociálních služeb.
K dostání je v praktické lahvičce s dávkovačem pro hygienu rukou na cestách. Hygiena rukou je součástí každo-
denního života, což je důležité pro osobní pohodu a dezinfekční profylaxi. D-MEDHygienická  pěna AIRDAL

je kosmetický přípravek pro jemné hygienické mytí rukou a čištění pokožky s antibakteriálními účinky.

Cílem kosmetické D-MED je být lepší než konveční mýdlové výrobky. Dezinfekčníhygienické pěny AIRDAL

účinnost byla testována a potvrzena nezávislými, akreditovanými pracovišt i podle současných vědeckých standardů

dle EN 1499 a 1276. Testy byly provedeny včetně evropské normy EN14476 pro plnou virucidní účinnost,
neobalené a obalené viry, jako jsou myší norovirus (MNV), influenza virus A/B (chřipka), virus eboly a koronavirus,
které představují mikrobiální zátěž po celém světě. Dezinfekční D-MED prokazatelněhygienická pěna AIRDAL

funguje nenaředěná s >log4   , virucidní účinnost >30 sekund. (Osvědčení Dr. Steinmann / Bremen/ Dr. Brill Labs /
Hamburg 6.2014)

Hygienická pěna AIRDAL D-MED splňuje požadavky výše zmíněné evropské normy, z čehož vyplývá legitimní
prohlášení, že kosmetická D-MED na rozdíl od jiných mýdel eliminuje při mytí rukouhygienická pěna AIRDAL

Použití D-MED může vyplnit mezery v hygieně a vést k významné dezinfekční profylaxi.hygienické pěny AIRDAL

Dezinfekční D-MED splňuje požadavky nařízení ES 1223/2009 pro kosmetické výrobky.hygienická pěna AIRDAL

Hygienikcá pěna AIRDAL D-MED neobsahuje alkohol a kvartérní amoniové sloučeniny (KAS). Kombinace
éterických olejů a jemných povrchově aktivních látek přátelských k pokožce je ideální pro pravidelné dezinfekční
čištění rukou a pokožky bez alergického potenciálu.

Použití
Jednu až dvě dávky z lahvičky D-MED roztírejte a vtírejte do rukou po dobu 30 - 60hygienické pěny AIRDAL
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sekund, dokud není pěna rovnoměrně absorbována. D-MED byla dermatologickyHygienická pěna AIRDAL
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®

hodnocena jako „velmi dobrá“ (Dermatest).
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Spektrum účinnosti
Hygienická pěna AIRDAL D-MED působí antibakteriálně (EN 1499 Dezinfekční mytí rukou). Tento jemný a
dezinfekční čistič rukou neobsahuje alkoholy, KAS, peroxidy, formaldehyd ani fenoly a je neškodný pro
životní prostředí.

Označení v souladu s předpisy o nebezpečných látkách
Žádné

Složení
Aqua (voda), laurethsulfát sodný, coco glukosid, glyceryl oleát, kyselina citronová, dodecylsulfát sodný, citrus
limonový - extrakt ze slupky, benzoan sodný, síran měďnatý, kyselina mléčná, sorbát draselný, tokoferol,
hydrogenované palmové glycerid citráty, limonen, citral

Znalecký posudek

- Dr. med. Werner Voss, Dermatest GmbH, Münster
- Dipl-Biol. T. Koburger, Hygiene Nord GmbH, Greifswald

Výpis | schválení I registrace
Cosmetic Products Notification Portal, CPNP Nr. 1984572

Chemicko-fyzikální údaje
Vzhled připraveného roztoku: světle žlutá, čirá až čirá kapalina a bílá pěna
- hodnota pH 2,8 +/- 0,25

Forma dodání
- jednotlivé balení
- 50 ml lahvička s dávkovačem pěny

Pro širokou oblast použití
- osobní ochrana
- cestovní bezpečnost
- zabezpečení mobility
- ošetřovatelství
- veřejný život
- pracovní lékařství
- maloobchod

AIRDAL GmbH I Kurt-Fischer-Str. 32 I D-22926 Ahrensburg

Tel. +49 (0) 4102-4694-00 I Fax +49 (0) 4102-4694-11

info@airdal.eu I www.airdal.eu

TECHNICKÝ
Datum vydání 18.03.2020 REV 14.05.2020

LIST

®

Stránka 2 ze 2

Prodejce pro ČR a SR
CZECH KÖNIG, s.r.o.  I Dřevařská 491  I 500 03 Hradec Králové, CZ

Tel. +420728373272 I info@czech-konig.com | www.czech-konig.com


