AHD 1000
DEZYNFEKCJA RĄK I SKÓRY

Gabinety, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
tatuażu i odnowy biologicznej powinny spełniać wysokie wymagania
sanitarnohigieniczne. Jedynie właściwe procedury utrzymywania
czystości i dekontaminacji zapobiegają zakażeniom i chorobom zakaźnym.

AHD 1000 to alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk i skóry.
Wykazuje skuteczność biobójczą wobec bakterii, prątków,
grzybów i wirusów. Szczególnie zalecany do dezynfekcji rąk
personelu i dezynfekcji skóry klienta.
Polecany do stosowania we wszystkich obiektach, w których
świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy
biologicznej. Preparat sprawdzony na rynku medycznym, gdzie
wymagany jest wysoki reżim sanitarny.

PREPARAT SPEŁNIA TWOJE OCZEKIWANIA!
Skuteczny w proﬁlaktyce zakażeń
Zapewnia bezpieczne wykonywanie usług
Niezastąpiony przy wdrażaniu procedur higienicznych
Dostosowany do wymagań sanitarnohigienicznych

ZAPEWNIA:

szerokie spektrum biobójcze
również na powierzchniach
zanieczyszczonych organicznie

BEZPIECZEŃSTWO

pozbawiony substancji szkodliwych
dla zdrowia i wysoce
kompatybilny materiałowo

WYGODĘ STOSOWANIA

gotowy do użycia i szybkoschnący

Wyrób medyczny kl. IIb, CE 0482

SKUTECZNOŚĆ

AHD 1000
SKŁAD

etanol, kwas mlekowy, substancja nawilżająca, olejki zapachowe, woda
oczyszczona

SPOSÓB UŻYCIA

AHD 1000 to preparat delikatny dla skóry, przeznaczony w szczególności
do dezynfekcji skóry przed manicure, pedicure, depilacją, zabiegami
paraﬁnowymi na dłonie i stopy oraz przed wszystkimi czynnościami
związanymi z naruszeniem ciągłości tkanek i wprowadzaniem substancji
pod skórę, np.: akupunktura, makijaż permanentny, piercing, tatuaż,
wstrzykiwanie botoksu. Polecany do stosowania w gabinetach odnowy
biologicznej przed zabiegami pielęgnacyjnymi, regenerującymi i oczyszczającymi. Ponadto może być używany do dezynfekcji rąk personelu oraz
do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

DLACZEGO AHD 1000?

Jednym ze sposobów zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym
w obiektach świadczących usługi kosmetyczne czy fryzjerskie jest
organizacja pracy uwzględniająca zachowanie zasad higieny. Odpowiedni
dobór preparatów do dezynfekcji rąk i skóry jest gwarancją bezpieczeństwa
epidemiologicznego podczas wykonywania usług w Państwa obiekcie.
Konsekwentnie realizowany program higieny chroni zarówno klientów jak
i personel przed zakażeniem. W obliczu tendencji wzrostowej zachorowań
na wirusowe zapalenie wątroby typu B,C oraz zakażeń wirusem HIV
jesteśmy zobowiązani do wzmożenia działań proﬁlaktycznych.
AHD 1000 jest preparatem o wyjątkowo łagodnym działaniu, przeznaczonym do dezynfekcji rąk i skóry. Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji
składników preparat jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę nawet
przy częstym stosowaniu. Polecany osobom, które posiadają skórę
wrażliwą lub skłonną do alergii. Etanol jako substancja aktywna nie
wywołuje podrażnienia skóry, a dodatek składników nawilżających
chroni skórę przed wysuszeniem. Obecność olejku zapachowego
neutralizuje charakterystyczny zapach alkoholu czyniąc preparat bardziej
przyjemnym i ulotnym. Wykazuje szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki, grzyby, wirusy, w tym wirusy krwiopochodne, m.in.:
HCV, HBV, HIV. Zapewnia bezpieczeństwo i wygodę stosowania: jest to
gotowy do użycia preparat o natychmiastowym działaniu odkażającym.
Po użyciu nie pozostawia uczucia lepkich dłoni, a wydezynfekowana
skóra nie wymaga ponownego odtłuszczenia przed zabiegiem.
AHD 1000 to produkt niezastąpiony przed zabiegami, które przebiegają
z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich oraz przed każdym kontaktem
uszkodzonej skóry i śluzówek ze skażoną krwią lub innym materiałem
potencjalnie zakaźnym. Dedykowany do każdego obiektu, w którym
poprzez świadczone usługi powstaje ryzyko zakażenia. Pamiętajmy, że
zdezynfekowane ręce i odkażona skóra to nie tylko kwestia wymogów
sanitarnych – to bezpieczeństwo, najwyższa jakość wykonywanych
usług oraz renoma Państwa ﬁrmy.

bakteriobójcze
drożdżakobójcze
gronkowiec złocisty
wirus grypy H1N1
wirus Noro
prątki gruźlicy
HIV/HBV/HCV
wirus Adeno
wirus Rota
wirus Polio

Dezynfekcja rąk przed zabiegami z naruszeniem ciągłości tkanek
Na uprzednio umyte i dokładnie wytarte jednorazowym ręcznikiem ręce
i przedramiona nanieść co najmniej 5 ml preparatu AHD 1000. Dokładnie
wcierać w skórę rąk i przedramion, aż do wyschnięcia przez min. 1,5 minuty.
Dezynfekcja małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu
Dezynfekowaną powierzchnię zwilżyć przez spryskanie lub przetarcie
wacikiem nasączonym preparatem AHD 1000, pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Odczekać 30 sekund.

OPAKOWANIA
AHD 1000:

• butelka z atomizerem 250 ml
• butelka 500 ml i 1L do łokciowych dozowników ściennych
• kanister 5L

Wyposażenie dodatkowe: pompka dozująca do butelki 500 ml

WYTWÓRCA I DYSTRYBUTOR

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA
Działanie

Dezynfekcja rąk
Na suchą skórę rąk nanieść co najmniej 3 ml preparatu AHD 1000.
Dokładnie wcierać w skórę rąk, aż do wyschnięcia przez min. 30 sekund.

Czas ekspozycji

Wytwórca: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Dystrybutor w Polsce: Medilab Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60,
15-531 Białystok, tel./fax 085 747 93 00/01, www.medilab.pl

15 sekund

30 sekund
1 minuta

Od 25 lat oferujemy kompleksowe zaopatrzenie placówek służby zdrowia
i innych obszarów gospodarki w produkty i środki do utrzymania higieny.
W przypadku pytań zachęcamy do korzystania z formularza kontaktowego
dostępnego na stronie www.medilab.pl. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Medilab – odpowiedzialność i bezpieczeństwo!

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 1210-1

OBSZARY STOSOWANIA

Dezynfekcja skóry
Dezynfekowaną powierzchnię skóry zwilżyć przez spryskanie lub
przetarcie wacikiem nasączonym preparatem AHD 1000 i pozostawić do
całkowitego wyschnięcia. Dezynfekcja skóry ubogiej w gruczoły łojowe
– odczekać 15 sekund. Dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe,
np. czoło, okolice pachowe, pachwinowe – odczekać min. 1 minutę.
Dezynfekcja skóry przed zabiegami z naruszeniem ciągłości tkanek –
odczekać min. 1 minutę.

