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Orthosan-COVID 
 Biocidní přípravek osobní hygieny ( typ 1 ) – hygienická dezinfekce rukou; 

neprofesionální použití 

, 

Charakteristika 

• Kapalný přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Účinný proti virům 

• Nebarví. Nezapáchá.  

• Pouze pro vnější použití na zdravou kůži. 

• Obsahuje: biocidní účinné látky (PT1) ethanol ( 79,6 g/100 g ), peroxid vodíku 3 % ( 
5,0 g/100 g ) 

Návod na použití 

• Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.  

• Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte 

kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento 

postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. 

Neoplachujte. 

• Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v 

případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte 

lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první 

pomoci 

Prví pomoc 

• Při vdechnutí: dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Klid, nekouřit. Umyjte obličej. 
Případně vypláchněte ústa čistou vodou. 

• Při vniknutí do očí: odstraňte kontaktní čočky. Promývejte oči velkým množstvím 
tekoucí vody nejméně 10-15 minut, při násilném rozevření očních víček a vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

• Při požití: nevyvolávat zvracení. Vypláchnout ústa vodou. Vypít 0,5 litru chladné pitné 
vody. Zajistit rychlou lékařskou pomoc. 

• Při kontaktu s kůží: kůži omyjte velkým množstvím, pokud možno vlažné vody, popř. 
mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Po umytí ošetřete vhodným 
reparačním krémem. 

Doba použitelnosti a skladování 
Doba použitelnosti činí 12 měsíců ode dne výroby – vyznačeném na etiketě, za 
předpokladu dodržení skladovacích podmínek. Přípravek uchovávejte mimo zdroje 
zahřátí, jiskření a otevřeného plamene.  
Skladujte v originálních baleních v chladných, suchých, temných a dobře větraných 
skladech při teplotě: -10 až +250C. 
Pokyny pro zneškodnění výrobku a jeho obalu 
Malé množství výrobku se likviduje naředěním vodou v poměru 1 : 1000, větší množství 
odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. 
 
 
 


