
 INFORMAČNÍ LIST 
 

CHIRODERM 
kapalný alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou 
dezinfekci rukou a na dezinfekci pokožky před invazivními zákroky. 
 

Složení: propan-2-ol 42g/100g, propan-1-ol 28g/100g, bifenyl-2-ol 
0,45g/100g, kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-
alkyldimethylamonium-chloridy 0,3g/100g, parfém, D- LIMONENE 
Skupina: alkoholy 
Fyzikální a chemické vlastnosti: bezbarvá kapalina s alkoholovým 
zápachem 
Spektrum účinku: baktericidní, fungicidní, virucidní, MRSA, M, T 
Oblast použití: zdravotnictví, veterinární medicína. Přípravek je určený 
jen pro profesionální použití. Používá se koncentrovaný.  
Hygienická dezinfekce rukou: Po umytí rukou se nanese na suchou 
pokožku a nechá se zaschnout. 
Chirurgická dezinfekce rukou: Po předešlém umytí rukou obvyklým 
způsobem se nanese na ruce a předloktí 2 x 5 ml a nechá se zaschnout. 
Dezinfekce kůže před invazivním zákrokem: Nanese se potřebné 
množství koncentrátu a nechá se zaschnout 
Rychlá dezinfekce povrchů a předmětů: Nastříkáním na plochu nebo na 
předmět a nechat zaschnout. 
Způsoby aplikace: nanesení tampónem, rozetření na pokožku, nastříkání 
Snášenlivost: Nepoužívat na plexisklo a předměty z hliníku. 
Skladování: Žádné zvláštní opatření. Je však třeba přijmout opatření proti vzniku elektrostatického náboje 
a nepřipustit výrobek do blízkosti zápalných zdrojů – nekouřit. Výrobek se skladuje v suchu a chladu v řádně 
uzavřených nádobách. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při vysoké koncentraci par použijte dýchací 
přístroj.  
Bezpečnostní upozornění:  

                                                                 
                                                                          Nebezpečí 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý 
pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými 
povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou.  Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. 
Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 
usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte 
obsah/obal v povoleném zařízení. 
 

Kontrola se uskutečňuje mikrobiologickými stěry z dezinfikované pokožky nebo plochy. 
 

Zneškodňování: Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Zákaz 
opakovaného použití obalu! 
Balení: 115 ml, 500 ml, 5l 
 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu). 
 

Používejte biocidní výrobky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. 
 

DRŽITEL CERTIFIKÁTU KVALITY ISO 9001:2008    
 

Výrobce: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O. Box 164, Dunajská Streda, SR, http:/www.banchem.sk/ 
Distributor: BANCHEM CZ s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové, tel./fax: 495 541 227, www.alter-hk.cz 

http://www.alter-hk.cz/
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