
                                            
                                               

Αντισηπτική γέλη χεριών µε ζεόλιθο 

Περιγραφή προϊόντος: Αλκοολούχο διάλυµα σε µορφή γέλης 
(gel) για στιγµιαίο καθαρισµό των χεριών χωρίς νερό. Παρέχει στα 
χέρια αντιβακτηριδιακή προστασία ενισχυµένη από την παρουσία 
φυσικού ζεόλιθου, ενώ χάρη στους ενυδατικούς  παράγοντες που 
περιέχει προσδίδει στην επιδερµίδα βελούδινη αίσθηση 
απαλότητας. 

Αντιµ ικροβιακοί παράγοντες : Ισοπροπυλική αλκοόλη 
φαρµακευτικής καθαρότητας (50g /100g προϊόντος) 
Άλατα του τεταρτοταγούς αµµωνίου (benzalkonium chloride) 
(0.25g / 100g προϊόντος) 
  
Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά: Διαυγές άχρωµο υγρό σε µορφή 
γέλης (gel) 
Πυκνότητα:  0.91 - 0.92 g/ml 
Ιξώδες (ρευστότητα): 2100 – 2400 mPa.S 
pΗ: 6.5-7.5  (25ο C) 

Πεδίο εφαρµογής: Για αντισηψία των χεριών και του υγιούς 
δέρµατος γενικά. Να αποφεύγετε την επαφή µε τυχόν πληγές. Να 
µη χρησιµοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. 

Οδηγίες χρήσης: Απλώστε στα χέρια επαρκή ποσότητα όσο 
συχνά υπάρχει ανάγκη και τρίψτε σχολαστικά µέχρι να 
απορροφηθεί χωρίς να παραλείψετε τον καρπό, τα νύχια και τις 
περιοχές ανάµεσα στα δάχτυλα. Μην ξεπλένετε µετά την 
εφαρµογή. 

Συνηµµένο: Οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ. για το σωστό τρόπο εφαρµογής του 
αλκοολούχου αντισηπτικού.  
https:/ /eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/ma-
ygieinixerion-6.pdf 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/ma-ygieinixerion-6.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/ma-ygieinixerion-6.pdf


Χρήστες: Ευρύ καταναλωτικό κοινό, χώροι εστίασης, ξενοδοχεία, 
σχολεία, εµπορικά καταστηµάτα, Super Market, τραπεζών, σε 
Δηµόσιες Υπηρεσίες, τους χειριστές τροφίµων για την αντισηψία 
των χεριών, κ.λ.π. 

Πληροφορίες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε µέρος ξηρό και 
δροσερό µακριά από τρόφιµα. Να αποφεύγονται ακραίες 
θερµοκρασίες µικρότερες των 5ο C και µεγαλύτερες των 32oC 
Μακριά από πηγές θερµότητας, σπινθήρες, γυµνή φλόγα και άλλες 
πηγές ανάφλεξης. Μακριά από παιδιά.  

Κίνδυνοι - προφυλάξεις:  
Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτοι. Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό 
ερεθισµό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μη καπνίζετε. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε αµέσως προσεκτικά µε 
άφθονο νερό για αρκετά λεπτά, αφαιρώντας τους φακούς επαφής 
αν φοράτε. Εάν τα συµπτώµατα παραµένουν ή αισθάνεστε 
αδιαθεσία καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων και ζητήστε ιατρική 
βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε 
περίπτωση εισπνοής δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος. 

Εικονογράµµατα κινδύνου 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1272/2008 (CLP)  
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