NHÃN SẢN PHẨM
Bột khử khuẩn dụng cụ y tế POSE-CREZOL
Số lưu hành:
Chủ sở hữu số lưu hành: VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 2B Phổ Quang, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Định lượng: Gói 5 g ; Gói 25 g
Thành phần:
Phenolic Compound, Chất hoạt động bề mặt và các tá dược khác vừa đủ
Công dụng: Khử khuẩn dụng cụ y tế
Cách sử dụng:
*Bước 1: Chuẩn bị dung dịch
Hòa tan 01 gói POSE CREZOL 5g trong 01 lít nước sẽ tạo thành dung dịch 0,5%. Dung dịch đã
pha có màu hồng nhạt
*Bước 2: Sử dụng chất tẩy rửa enzyme làm sạch dụng cụ và lau khô trước khi khử khuẩn
*Bước 3: Khử khuẩn dụng cụ y tế bằng POSE-CERZOL
- Cách 1: Ngâm dụng cụ y tế ngập trong dung dịch 0,5% - 1% trong thời gian 10 phút. Vớt dụng
cụ ra và rửa lại bằng nước sạch. Có thể để dụng cụ lâu hơn mà không sợ dụng cụ bị ăn mòn.
- Cách 2: Phun hoặc lau bề mặt dụng cụ y tế (với những dụng cụ chỉ cần khử khuẩn bề mặt)
Lau hoặc xịt dung dịch POSE-CREZOL lên bề mặt và để khô.
*Lưu ý: Dung dịch sau khi pha có thể sử dụng trong vòng 1 ngày.
Thông tin cảnh báo: Sản phẩm dùng ngoài, tránh tiếp xúc với niêm mạc và mắt, trách xa tầm tay
của trẻ em, không được nuốt. Chỉ sử dụng cho dụng cụ y tế.
Số lô: Xem trên bao bì
Ngày sản xuất, hạn sử dụng: Xem trên bao bì
Bảo quản: ở nhiệt độ phòng 150 – 300C
Nhà sản xuất: Pose Health Care Limited
Địa chỉ: 1 Soi Ramintra 107, Ramintra Rd., Kannayao, Bangkok 10230, Thailand
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà nhập khẩu và phân phối:
Công ty TNHH Thương Mại Minh An
Địa chỉ: 2B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
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