Ficha Técnica

DERMEX D-730
Antisséptico para a pele sã
CARACTERISTICAS
DERMEX D-730 é um gel bactericida, levuricida e virucida testado dermatologicamente, de rápida
evaporação, com formulação hidro-alcoólica e com 70 % de álcool em volume, que limpa e desinfeta
sem necessidade de enxaguar. Resulta indicado para ser usado nos casos onde se requeira um alto
grau de higiene e não seja possível uma limpeza por enxaguamento.
Propriedades microbiológicas em antissépticos e desinfetantes químicos e normas que cumpre:
Norma UNE-EN 1040:2006, para a avaliação da atividade bactericida.
Norma UNE-EN 1500:1998, de tratamento higiénico de mãos por fricção.
Norma UNE-EN 1276:2010, para a avaliação da atividade bactericida dos antissépticos e desinfetantes
químicos usado em produtos alimentícios, na indústria, em casa e em comunidades.
Norma UNE-EN 13624:2004, para a avaliação da atividade fungicida dos desinfetantes químicos para
instrumentos usados em medicina.
Norma UNE-EN 14476:2014+A2:2020 para a avaliação da atividade virucida na medicina.
MODO DE EMPREGO
Use o produto puro aplicando uns 3 ml (2 pulsações do doseador), estender e esfregar sobre a pele ao
menos 30 segundos até a sua evaporação e repetir novamente a aplicação.
Nº de registro AEMPS: 754-DES
PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspeto
Líquido gel
Cor
Incoloro
Odor
Álcool
Densidade (20 ºC)
880 kg/m3
Solubilidade:
Solúvel em água
APRESENTAÇÃO
Embalagens de 500, 900, 1000 e 5.000 ml
PRECAUÇOES

Perigo

Advertências de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Flam. Liq. 2: H225 Liquido e vapor facilmente inflamáveis. STOT SE 3: H336 - Pode provocar sonolencia ou vertigens.
Recomendações de prudência: P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a
embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler o rótulo antes da
utilização. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras
fontes de ignição. Não fumar. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma
zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE
ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P370+P378: Em caso de incêndio: Utilizar extintor de pó ABC para o apagar.
Informação suplementar: Aplicar sobre a pele sã, limpa e seca. Uso externo. Evitar o contacto
com os olhos, mucosas, zonas sensíveis ou doentes da pele e feridas. Não utilizar em pessoas
sensíveis aos seus componentes, nem em áreas extensas da pele, nem durante tempo
prolongado. Utilizar com precaução em crianças menores de 2 anos. Não misturar com outros
produtos. Deverá ser devidamente eliminado, evitando a libertação para o ambiente. EUH401:
Para evitar riscos para a saúde humana e para о ambiente, respeitar as instruções de utilização.
Não ingerir. Em caso de intoxicação ou ingestão acidental, chamar o Centro de Informação
Antivenenos Tel. 800250250, ou o médico em caso de indisposição.
Contém: Etanol 42 % p/p, Propano-2-ol 22 % p/p, Aqua, Peg-15 cocamine, Propylene glycol,
Glycerin e Carcomer

INFORMAÇÃO ADICIONAL
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do
produto.

