
Poučení pro dezinfekci Anti-COVID 

 Způsobuje vážné podráždění očí. 

 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

 Uchovávat mimo dosah dětí. 

 Chraňte před teplem, horkými povrchy, 

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a 

zapálením. 

 Zákaz kouření. 

 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

 Při zasažení očí, několik minut opatrně 

vyplachujte vodou, vytáhněte kontaktní čočky, 

pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve 

vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí. 

Vyhledejte lékařskou pomoc. 

 Při požití vypláchnou ústa a vypít velké množství 

vody, nevyvolávejte zvracení, při nevolnosti 

vyhledat lékařskou pomoc. 

 Odstraňte obsah – obal předáním do sběrného 

dvora mezi nebezpečný odpad.  

 Určeno pro dezinfekci rukou. 

 2 – 3 ml naneste na dlaně a rozetřete po celých 

rukou. 

 Věnujte pozornost kůžičce kolem nehtů a 

záhybům v kůži. 

 Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. 

 Použití maximálně 10 krát denně. 
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