
V kolikor imate vprašanje o 

izdelku in uporabi pokličite na  

02 561 1762 ali nam pišite na 

info@omegadoo.si 

 

 OPOZORILO:  Thomil jamči  za kvaliteto izdelka ob ustrezni uporabi, ne pa ob nenamenski in napačni uporabi. 
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Pakiranje: 

Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za roke, 

uporabno brez vode. 

Opis:  
BACTEROMIL GEL je posebaj formuliran izdelek za dezinfekcijo 

in higieno rok brez izpiranja z vodo z antibakterijskim učinkom.  

 

Lastnosti:  
Namenjeno pri pogostejši uporabi pri večjih zahtevah po higijeni 

in dezinfekciji rok: 

- pri pogostem stiku z denarjem ipd ( banke, blagajne, 

prodajalne….)  

-  iz zdravstvenih razlogov, kjer je potrebna večja higiena rok ( v 

vrtcih, zdravstvu, zobozdravstvu, maserji, kozmetiki) -  pri obvezni 

dezinfekciji rok (kontakt z živili v prehranski industriji, klavnicah, 

gastronomiji, operacijski prostori ipd.)  
 

 

Tehnični podatki:  
LASTNOSTI: 

Milo za roke, primerno za pogosto in redno uporabo *  

TEHNIČNI PODATKI: 

Fizikalne lastnosti; Tekočina  

Barva: Brezbarvno  

Vonj:  Karakterističen  

Viskoznost: (Brookfield auf 25 ºC) : 6500 -7500 

Flammpunkt: 21ºC PI. 55ºC 

* SESTAVA: Denaturierter Ethyl Alckhol. Triclosan, 0,20%, 

Benzalkoniumchlorid, 0,16%. 

Shranjevanje in skladiščenje:  
Skladiščiti ločeno od izvorov vžiga. Ne skladiščiti pri temperaturi nad 

35°C. 

Varnost in rokovanje:  
Lahko vnetljivo. Ne zaužiti. Draži oči. Preprečiti stik z očmi, kožo in 

sluznico. Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati 

zdravniško pomoč.  Hraniti izven dosega otrok Hraniti ločeno od 

hrane in pijače Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem, dobro 

prezračevanem mestu. Prazne posode ne ponovno uporabiti.  

Vdihavanje večjih koncentracij hlapov lahko povzroči depresijo in 

narkozo. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in 

pokazati embalažo ali etiketo. 

PROTISTRUP IN  ZDRAVNIŠKI  NASVETI V PRIMERU ZASTRUPITVE ALI 

NESREČE: Oči: Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in 

poiskati zdravniško pomoč. Pri zaužitju: Po zaužitju ne izzivati 

bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in 

nalepko. Izprati usta in piti mnogo vode. Nikdar nezavestni osebi 

dati tekočine. Ne zapuščajte zastrupljene osebe same.  

Navodilo:  
Pri zaužitju takoj obvestite center za zastrupitve in poiščite zdravniško 

pomoč. 

 

Navodilo za uporabo: 
Nanesite majhno količino na roke in vtirajte 15 sekund do popolne 

absorbcije. 

 

HAHP060: 500 ml /100 ml plastenka 

SPLOŠNI ZDRAVSTVENI REGISTER ZA 

PREHRANO 

37-00000271/M 

 

 
Avtorizirana prodaja v španskih 

nacionalnih lekarnah. 
Koda: Nº 155765.0 

UNE EN-1500 Norm                 

Desinfekcijsko sredstvo za zdravo 

kožo 

Registrirano pri AEMPS                   

španski agenciji za zdravila in izdelke 

za zdravje Nº Reg. 546-DES 

 

Proizvajalec registriran pri BVQI: 

Nº ESPMDD006325/ISO 14001  

 

BACTEROMIL GEL 
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