
DEZINFEKCE DERMAPHEX®
PĚNOVÁ, BEZ ALKOHOLU

DERMAPHEX® je antimikrobiální aktivní pěna bez alkoholu, parfemace a parabenů, která eliminuje 
99,9 % nejčastěji se vyskytujících bakterií, virů a hub přítomných na pokožce bez jejího vysušení a 
podráždění. Proniká buněčnou stěnou mikroorganismů, zneškodní je a zabrání jejich množení. 
Dermatologicky testovaný přípravek Dermaphex® vhodný pro všechny typy pokožky včetně té 
nejcitlivější. 
SLOŽENÍ: ionizovaná voda 99,984%, karbamid 0,04%, benzalkoniumchlorid 0,12% (CAS: 68391-01-
5)
Obsah účinné látky benzalkoniumchlorid na 100 ml je 0,12 ml.
SKLADOVÁNÍ: Skladujte v dobře uzavřeném obalu na suchém místě mimo dosah přímého 
slunečního záření při. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST DO: Uvedena na obalu. ČÍSLO ŠARŽE: Uvedeno na obalu. 
NÁVOD K POUŽITÍ: Aplikujte do dlaně pomocí dávkovače jednu dávku a mezi oběma rukama 
rozetřete. Při silném znečištění postup opakujte. Jedinečné složení bez alkoholu a vůně je ideální 
pro časté použití a díky unikátnímu složení předchází vedlejším účinkům, které jsou obvykle 
pozorovány (suchá či podrážděná pokožka).
OBJEM: Uveden na obalu v ml. 
Pro vnější použití. Určeno pro profesionální použití. Splňuje hlavní evropské normy pro biocidy 
(EN 1040, EN 14476 + A1). První pomoc při vdechnutí: Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. V 
případě potíží se poraďte s lékařem. První pomoc při kontaktu s očima: Vypláchněte otevřené oči 
pod tekoucí vodou po několik minut. První pomoc při požití: V případě potíží se poraďte s lékařem. 
Další relevantní informace nejsou k dispozici. Opatření pro bezpečnou manipulaci:  Nejsou nutná 
žádná zvláštní opatření. Výrobek nepodléhá klasifikaci podle výpočtové metody Všeobecných 
klasifikačních směrnic EU pro přípravky v posledním platném znění. Při použití a manipulaci v 
souladu se specifikacemi, výrobek nemá žádné škodlivé účinky dle našich zkušeností a informací, 
které nám byly poskytnuty. Metody nakládání s odpady: Doporučení: Menší množství je možné 
zlikvidovat společně s domovním odpadem. Nevyčištěné obaly: Doporučení: Likvidace musí být 
provedena podle úředních předpisů. Doporučené čisticí prostředky: Voda, případně čisticí 
prostředky. 
Výrobce: Aphex Biocleanse Systems INC., 15 Fishers Rd Suite 111 Pittsford, NY 14534, USA
Dovozce: Aphex Bioclean France, 4, Avenue Edouard Branly, 13009 Marseille, www.aphex-
bioclean.fr 
Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova  986/11, 158 00 Praha 5, Czech Republic, t: +420 226 
202 268, medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz.


