
Hygienická dezinfekce rukou 

Sanosil S003 Ag  

je vysoce účinný dezinfektant pro široké užití, je založen na peroxidu vodíku a stříbru. Sanosil 
S003 Ag je zvláště vhodný pro hygienickou dezinfekci rukou, dezinfekci povrchů, nástrojů, 
zařízení apod. Produkt má excelentní dlouhodobou účinnost, je ekologicky nezávadný 
(prakticky 100% odbouratelný), aplikace je snadná a bezpečná, má neutrální vůni a chuť. 
Sanosil S003 Ag nezpůsobuje podráždění kůže nebo alergie, nemá karcinogenní ani 
mutagenní účinky.  

Účinný proti  

 gram pozitivním a gram negativním bakteriím  
 virům (s i bez ochranné vrstvy)  
 kvasinkám  
 houbám  
 plísním  
 široké spektrum protozoa, spóry tvořící organismy  

AB1-TMV  

Úplný seznam testovaných patogenů viz stránka "Testy účinnosti"  

Charakteristické vlastnosti  

 Sanosil S003 neobsahuje alkoholy, fenoly,aldehyd, QAC, aroma či barviva.  
 Sanosil S003 nemá nepříjemné senzorické vlastnosti (vůně, chuť)  
 Sanosil S003 neničí přirozený, jemně kyselý film na kůži, který ji chrání před 

průnikem bakterií a virů  
 Sanosil S003 je nehořlavý  

Hygienická dezinfekce rukou  

Hygienická dezinfekce je zaměřena na přechodnou flóru na povrchu rukou. Jejím cílem je 
zničení těchto patogenních zárodků a znemožnění jejich dalšího přenosu.  
Aplikujte 3 ml Sanosilu S003 Ag do dlaně jedné ruky a roztírejte v rukách po dobu 30 sec. až 
k zápěstí. Poté opakujte proceduru ještě jednou.  

Obsah  

 Peroxid vodíku 1,5%  
 Stříbro 0,003%  

Sanosil S003 je dodáván buď v základní verzi, tj. jako čichově neutrální, anebo velmi jemně 
parfemovaný kvalitními švýcarskými parfémy.  
K dávkování doporučujeme bezdotykový, automatický přístroj, k zavěšení na zeď, pohon na 4 
tužkové baterie, objem nádržky 800-1100 ml, vstřik 1 ml. Nádržka se snadno dolévá shora, 



přístroj je spolehlivý. Cena přístroje činí 980 Kč.  
Kanystry 5 l i bezdotykový přístroj dodáváme obratem, jednotlivé kusy lze poštou.  

Balení  

 kanystr 5 l  
 kanystr 25 l  

Sanosil S003 Ag je Ministerstvem zdravotnictví ČR registrovaný biocidní přípravek  
Sanosil S003 Ag je registrovaný v DGHM (listed by the German Society for Hygiene and 
Microbiology)  
Sanosil S003 Ag je testován podle normy SN EN 1500, laboratoře Simec AG; certified by 
Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products  

Záruční doba  

 Min. 1 rok od data dodání  

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku", zák.č.120/2002 Sb.  

Výrobce  

 Sanosil Ltd., 8634 Hombrechtikon, Switzerland  

 


