EL DEZENFEKTANI
Promax Jel El Dezenfektanı jel formunda olup, üstün formülasyonu sayesinde el ve cilt üzerinde virüs ve
bakterileri hızla elimine eder, hijyen sağlar.
Bileşimi: Etil Alkol % 65 w/w
Yardımcı maddeler: pH düzenleyici, kalınlaştırıcı, süspanse edici ajan, yumuşatıcı, koruyucu ve çözücü ile
%100 ‘e tamamlanır.
Promax jel bileşimindeki Etil alkol miktarı hacimsel (% 65) değil ağırlık olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla
hacimsel olarak daha fazla alkol oranına sahiptir. Bu nedenle Promax Jel El Dezenfektanının etkisi, alkol
oranı hacimsel olan ürünlere göre daha güçlüdür.
Özellikleri:
1. Influenza ve SARS CoV-2 gibi zarflı virüslere ve bakterilere karşı hızlı etki sağlar.
2. Nem dengesini korur, cildi kurutmaz.
3. Yumuşatma amacıyla Monopropilen glikol kullanılmıştır. Monopropilen glikolün Etanolle eşit güçte
dezenfeksiyon etkisi olup, solüsyondaki mikroorganizmaların çoğalmasını durdurur.
4. Esans ve boya içermez (esans ve boya alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir).
5. Gliserin ve Lanolin içermez. Gliserin fazla kullanılırsa ciltte tıkanmalara, Lanolin ise alerjik
reaksiyonlara sebep olabilir.
6. İnce jel formunda olup yapışkanlık hissi bırakmaz, hızla kurur.
7. Şeker pancarı, şeker kamışı, mısır ve benzerinden üretilen etil alkol kullanılmamaktadır. Gıda
ürünlerinden elde edilen alkoller farklı bir koku bırakır ve bu alkollerle yapılan el dezenfektanları
esans kullanımı gerektirir.
8. Jel formu sayesinde kullanım kolaylığı ve daha çok yüzeye temas etmesi sağlanır.
9. Yetişkinlerin ve çocukların ellerinde rahatlıkla kullanılabilir.
Kullanım yerleri ve uygulama şekli:
Promax Jel El Dezenfektanı kullanıma hazır olup sürme ve ovalama şeklinde doğrudan ellere ve cilt
yüzeyine uygulanır. Umumi ve kişisel alanlarda püskürtme yoluyla kullanılır.
Promax Jel El Dezenfektanı alkol bazlı olduğu ve çok kısa sürede buharlaşabilme özelliği bulunduğu için
hızla el ve cilt üzerinde yayılmalıdır. Uygulama sonrası durulamaya gerek yoktur. Avuç içine alınan 2-3 ml
ürün, elin avuç içine, parmak aralarına, el dış yüzeyine ve bileklere temas sağlayacak şekilde ovalanarak
yayılmalıdır. Dezenfeksiyon etkisinin arttırılması için Promax Jel El Dezenfektanı kullanımından önce ellerin
temizlenmesi önerilir.
Ticari ambalajı; 100 ml, 1 litre ve 5 litredir.
Promax Jel El Dezenfektanı, Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürünler Ürün
tipi 1 ruhsatına sahiptir.
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