
Vysoce účinný alkoholový dezinfekční prostředek k hygienické, chirurgické dezinfekci rukou a k dezinfekci pokožky 
postřikem, otěrem před vpichy. Velmi vhodný přípravek k dezinfekci pokožky při akupunktuře.

Charakteristika produktu:

– širokospektrální přípravek působící proti bakteriím, včetně MRSA, virům, mikroskopickým vláknitým houbám

– k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou, dezinfekci pokožky postřikem, otěrem

– vysoce snášenlivý s pokožkou, s přídavkem zvláčňující látky zanechává ruce vláčné

– rychlý

– přetrvávající

– dlouhodobý účinek

Popis

Kde používat rozprašovač Mikasoft:

– zdravotnictví, soukromé praxe, lázeňská a léčebná zařízení

– operační sály, lůžková oddělení

– stravovací provozy, jídelny, menzy, oblast potravinářství

– laboratoře, farmaceutický, kosmetický průmysl

Jak používat rozprašovač Mikasoft:

– Pro hygienickou dezinfekci rukou aplikujte na suché umyté ruce 3 ml Mikasoftu a vtírejte po dobu 1 minuty 
do zaschnutí.

– Pro chirurgickou dezinfekci rukou aplikujte na suché a antibakteriálním mýdlem předem umyté ruce 2 x 5 ml 
rozprašovače Mikasoft a vtírejte po dobu 2 x 2,5 minuty.

– Pro rychlou dezinfekci pokožky postříkejte dezinfikovanou oblast Mikasoftem ve formě postřiku nebo dostatečně 
smočeným tamponem.

Spektrum účinnosti: 

A, B, T, M, V, MRSA 

Použití

Mikasoft ***, rozprašovač, 120 ml

Základní informace:

Výrobce: MIKA, a. s.,

Balení: 120 ml s rozprašovačem

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby
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Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375
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MI300008

Mikasoft ***, rozprašovač, 120 ml.

Objednací číslo

Výrobky se skladují v běžných krytých čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním 
zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0–25 °C. 

Uskladnění

Mikasept sprej, rozprašovač, 120 ml
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– Chránit před dětmi!

– Koncentrát nevylévat do odpadu!

Upozornění


