
PREPARAT DO HIGIENICZNEJ 
DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK

Dermicosept STRONG

Co to jest preparat Dermicosept STRONG 
i  w  j a k i m  c e l u  s i ę g o  s t o s u j e .

Dermicosept STRONG Preparat na bazie alkoholu, 
do higienicznej dezynfekcji skóry, do stosowania 
w sektorze medycznym oraz kosmetycznym (nie 
związanym z działalnością kliniczną). Posiada 
działanie bakteriobójcze (Pseudomonas aeruginosa, 
Serratia marcescens, E. colii, Salmonella tylhosa, 
bakterie Gram(+) (Staphylococcus aureusi, 
Streptococcus pyogenes ), oraz ograniczone 
działanie wirusobójcze ( wirus koronawirus  SARS-
CoV-2 (COVID-19), wirusy lipofilowe (osłonkowe) 
(np. opryszczki, krowianki i grypy) oraz  wirusy 
hydrofilowe. 

Pozwolenie na obrót produktem Biobójczym 
nr 0130/TP/2020 wydane przez Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.

Produkt dostępny powszechnie. Postać produktu: 
transparentna ciecz. Substancje czynne: 100g 
zawiera 75g alkoholu etylowego (CAS: 64-17-5) 

Jednostkowe HurtoweDetal

Dermicosept
STRONG 250 ml

0813250

Dermicosept
STRONG 1 L

0813001

Dermicosept
STRONG 5 L

0813005

100 szt.1 szt.

250 szt.1 szt.

20 szt.1 szt.

10,94 zł16,83 zł 

19,10 zł29,38  zł

64,85 zł99,77 zł

Podmiot odpowiedzialny: 
DermiCos - Gabriela Karp
ul. Piotra i Pawła 45e, 
72-015 Police, Poland              
tel. 664 473 200
www.dermicos.pl

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

podane ceny są cenami brutto



Podmiot odpowiedzialny: 
DermiCos - Gabriela Karp
ul. Piotra i Pawła 45e, 
72-015 Police, Poland              
tel. 664 473 200
www.dermicos.pl

Ważne informacje  przed zastosowaniem  

preparatu Dermicosept STRONG.
Możliwe działania niepożądane

Przechowywanie 
Dermicosept STRONG.

Stosowanie Dermicosept STRONG.

Preparatu nie należy stosować na otwarte rany, błony 
śluzowe oraz w bezpośredniej bliskości oczu. Działa 
d r a ż n i ą c o  n a  o c z y .  P r e p a r a t  s t o s o w a ć  
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Opary mogą wywoływać uczucie senności 
i zawroty głowy. Produkt wysoce łatwopalny. Przed 
włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać do 
wyschnięcia preparatu. Należy uważać na materiały 
wrażliwe na alkohol np. pleksi. Należy przestrzegać 
sposobu stosowania oraz zasad bezpieczeństwa.

UWAGA: Długotrwały kontakt z preparatem może 
powodować podrażnienie skóry. Po wchłonięciu 
preparatu do układu pokarmowego, możliwe 
nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy. Chronić 
przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie 
zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie 
przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, żaru i 
bezpośredniego ognia. Nie stosować po upływie daty 
ważności.
Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa 
drażniąco na oczy.
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, 
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ 
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty 
w  mie j scu  dobrze  wenty lowanym.  N ie  
przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, żaru 
i bezpośredniego ognia. Chronić przed dziećmi. Nie 
stosować po upływie daty ważności.

Stosowanie :  Preparat gotowy do użycia, 
przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rak orz 
skóry. Skóra przed zastosowaniem preparatu, 
powinna być czysta z zanieczyszczeń. Umyć ręce 
środkiem czyszczącym i wysuszyć. Roztworem (3ml) 
należy spryskać umyte i wysuszone dłonie lub skórę, 
następnie odczekać do wyschnięcia preparatu. 
Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania 
skutku biobójczego : 
15 sek - bakterie 
60 sek - wirus koronawirus  SARS-CoV-2 (COVID 19)
30 sek -  wirusy l ipofi lowe (osłonkowe) 
(np. opryszczki, krowianki i grypy) oraz  wirusy 
hydrofilowych (bezosłonkowych) (np. adenowirus, 
enterowirus, rinowirus i rotawirus).


