DEPROSAN DUALFOAM
Dezinfekční prostředek pro ošetření struků před a po dojení a k prevenci mastitid.
Roztok účinných a pomocných látek ve vodě.
Jen pro zvířata. Určeno k vnějšímu použití.
Pouze k profesionálnímu použití.
Účinné látky:
chlorhexidin diglukonát (ES 242-354-0)
propan-2-ol (ES 200-661-7)

8 g/kg (0,8 % hm.)
20 g/kg (2 % hm.)

Složení: méně než 5 % neiontové tenzidy, méně než 5 % amfoterní tenzidy, desinfekční složky chlorhexidin diglukonát a propan-2-ol, glycerol, barvivo.
Pokyny pro bezpečné nakládání: S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Odpadní pracovní roztoky vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.
Návod k použití:
Před dojením ponořte struk do pěny neředěného prostředku DEPROSAN DUALFOAM v namáčecím kelímku. Poté struk osušte. Při používání prostředku po dojení namáčejte ve vytvořené pěně struk ihned po
sejmutí dojícího stroje. Po ošetření namáčecí kelímek vyprázdněte a vymyjte. Odebraný prostředek nevracejte do obalu.
Nepoužívejte společně s jinými prostředky.
Před použitím čtěte přiložené pokyny - bezpečnostní list, technický list, etiketu.
Používejte pouze podle doporučení odborných poradců firmy PALMAX s.r.o.
Ochranná lhůta: Ochranná lhůta se nevyžaduje před jatečním zpracováním ani při výrobě mléka.
Pokyny pro první pomoc: Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.
Předložte tento bezpečnostní list.
Při nadýchání: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch, vypláchněte ústní dutinu a nos vodou, zajistěte
teplo a klid. Při obtížích vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečištěný oděv ihned vysvlečte. Zasaženou kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou, oční víčka držte otevřená. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu alespoň 10
minut. Při obtížích vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Vypláchněte ústa pitnou vodou a dejte vypít cca 0,2 - 0,4 l vody, nevyvolávejte zvracení. Při
obtížích vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokyny pro bezpečné odstraňování výrobku a obalu:
Způsoby odstraňování výrobku: Zbytky výrobku předat jako nebezpečný odpad oprávněné osobě. Malá
množství výrobku lze po velkém naředění spláchnout do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.
Dodržujte místní předpisy.
Způsoby odstraňování obalu: Po vyprázdnění a důkladném vypláchnutí plastového obalu vodou předat
oprávněné osobě k využití. Obaly i uzávěry jsou z recyklovatelného materiálu. Obaly znečištěné zbytky
výrobku předat jako nebezpečný odpad oprávněné osobě.
Výrobce:

PALMAX s.r.o., Korytná 33, PSČ 687 52

Skladování: Skladujte v původních uzavřených obalech při teplotě 5 - 25 ºC. Chraňte před mrazem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Doba použitelnosti: spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.
Hmotnost: 20, 200, 1000 kg
UN 3082

