
 

 

 

Sapun antiseptic pentru spalarea igienica a mainilor 
 

Conform cu Directiva 98/8/EC 

INDICATII: 

Produs pentru spalarea igienica a mainilor. 

 

MOD DE UTILIZARE: 
Se umezesc mâinile. Se pune o doz! de 3 ml de Dermanios Scrub CG în palm! (3 ml = 2 apasari de pompa). Se 

freac! mâinile timp de 30 secunde. Se cl!tesc bine mâinile "i se usuc! cu grij!. 
 

 
 

COMPOZITIE CALITATIVA: 

Diclugonat de clorhexidina (nr. CAS 18472-51-0: 16 mg/g), excipienti 

 

DATE FIZICO-CHIMICE: 
§ Solu#ie incolor!, limpede, foarte pu#in vâscoas!; 
§ PH aprox. 5 

§ Densitate aprox. 1.0 

§ Depozitare: între +5oC "i +35o 

 

PROPRIETATI MICROBIOLOGICE 

DERMANIOS SCRUB CG este in conformitate cu normele standardelor europene: 

Bactericid: EN 1040, EN 13727, EN 1499 � 30 sec 

Levuricid: EN 1275, EN 1650 � 30 sec, EN 13624 � 1 min 

Virucid: EN 14476 BVDV (surogat HCV), Herpes virus, RSV � 30 sec 

    Vaccinia virus � 3 min. (3 log) 

 

PRECAUTII LA UTILIZARE: 

Respectati instructiunile de folosire (conform Directivei 99/45/EC cu modificarile ulterioare). Inainte de 

utilizare cititi eticheta produsului. 

Produs de uz extern. A nu se inghitii. A nu se lasa la indemana copiilor. Evitati contactul cu ochii. 

PREZENTARE:                                  

flacon 500 ml; flacon 1000 ml; bidon 5 litri                  
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UN DUS 

PREOPERATOR 
CU DERMANIOS SCRUB CG 

DE CE? 
• Un dus preoperator ajuta la 
eliminarea majoritatii 
germenilor prezenti pe piele. 

• Un duş preoperator eficient 
îmbunătăţeşte siguranţa şi 
calitatea serviciilor. 

 
 
 
 

Umezeste 
intreg corpul 
si parul 

 
 
 
 

Utilizati 30 ml si sapuniti 
tot corpul de sus pana 
jos. 

CAND? 

a. Parul si fata: acorda atenţie la nas si urechi. 
b. Corp: o atenţie specială la subrat, ombilic şi vintre. 
c. Maini si picioare: acorda atenţie la degetele de la picioare şi la picioare. 
d. Zonele genitale si anale. 

• Mai puțin de 2 ore înainte 
de operație sau cel puțin 
cu o zi înainte de 
operație 

CUM 
 

Usuca intreg corpul 

 

Clatiti tot corpul bine 

PROCEDEZI? 
 

  
Sus pana jos 

 

• Elimina lacul de 
unghii si machiajul. 
 

•  Elimina toate bijuteriile si 

piercingurile.. 
 

• Taie si curata unghiile.. 
 
 

 
Imbricate cu haine 
curate sau o haina 

chirurgicala. 

This protocole does not substitute the hospital's recommendations. 

Biocidal product. Dangerous - respect the precautions for use. 

de sus in jos. cu un prosop, de 

Acum esti 

pregatit. 
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FISA DE DATE DE SECURITATE 

(Norma REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) 

 
 

 
1.1. Element de identificare a produsului 

Numele produsului : DERMANIOS SCRUB CG 

Codul produsului : 2082000 

1.2. Utiliz�ri relevante identificate ale substantei sau amesteculuisi utiliz�ri contraindicate 

S pun antiseptic pentru sp larea igienic  a mâinilor 

Pentru informa!ii suplimentare privind indica!iile produsului, consulta!i eticheta. 

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate 

Personalitate Juridica : Laboratoires ANIOS. 

Adresa : PAVE DU MOULIN .59260.LILLE - HELLEMMES.FRANCE. 

Telefon : + 33 (0)3 20 67 67 67.    Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68. 

e:mail : fds@anios.com 

www.anios.com 

1.4. Detalii privind distribuitorul 
    Nume: SC GB INDCO SRL 

    Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir, Nr. 9, Bl. 7, Sc. 1, ap.8, Sector 4, Bucuresti 

    Telefon: 021/3361212. Fax. 021/3363887 

    e-mail: contact@gbindco.ro 

1.5. Num�r de telefon care poate fi apelat în caz de urgent� : 021/3183606 

        Societate/Organism: Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti 
 

 
2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului 

Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008  i modific�rilor sale. 

Iritarea ochilor, Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319). 

Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, Categoria 3 (Aquatic Chronic 3, H412). 

Acest amestec nu prezint  pericol fizic. A se vedea prevederile privind celelalte produse existente în înc pere. 

Conform directivelor 67/548/CEE, 1999/45/CE  i modific�rilor lor. 

Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronic : nociv (R 52/53). 

2.2. Elemente pentru etichet� 

Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008  i modific�rilor sale. 

Pictograme de pericol : 
 

 
GHS07 

 
Cuvânt de avertizare : 

ATEN"IE 

Fraze de pericol : 

H319 Provoac  o iritare grav  a ochilor. 

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Fraze de precau!ie -Generale : 

P102 A nu se l sa la îndemâna copiilor. 

Fraze de precau!ie - Prevenire : 

P262 Evita!i orice contact cu ochii. 

P273 A se evita eliminarea produsului pur în mediul înconjur tor. 

Fraze de precau!ie - Interven!ie : 

P305 + P351 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: cl ti!i cu aten!ie cu ap  timp de mai multe minute. 

P309 + P311 ÎN CAZ DE expunere sau dac  nu v  sim!i!i bine: suna!i la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGIC# 

sau un medic. 

SECTIUNEA 1 : IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUISI A SOCIET!TII/ÎNTREPRINDERII 

SECTIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
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Fraze de precau ie - Depozitare : 

P401 A se depozita la temperaturi cuprinse între +5°C !i +30°C.D 

 
Fraze de precau ie - Eliminare : 

P501 Acest produs !i ambalajul s"u se vor depozita ca un de!eu periculos. 

2.3. Alte pericole 

Amestecul nu con ine 'Substan e care prezint" motive de îngrijorare deosebit"' (SVHC), publicate de Agen ia European" pentru Produse Chimice 

(ECHA), conform articolului 57 din REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

Niciun alt pericol identificat potrivit datelor de pân" acum. 

 
 

 
Formularea frazelor H, EUH !i a frazelor R: a se vedea sec iunea 16. 

3.2. Amestecuri 

Compozi�ia : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In mod general, în caz de dubiu sau daca simptomele persista, consultati fara rezerve un medic. 

NICIODATA nu dati sa inghita unei persoane inconstiente. 

4.1. Descrierea m surilor de prim ajutor 

In caz de împroscare sau de contact cu ochii : 

Dac" este cazul, îndep"rta i lentilele de contact. 

Sp"la i cu ap" proasp"t" !i curat" din abunden " timp de 15 minute,  inând pleoapele ridicate. 

Dac" apar dureri, ro!ea " sau tulbur"ri de vedere, consulta i un oftalmolog. Ar"ta i ambalajul sau eticheta. 

In caz de înghitire : 

Cl"ti i gura, nu induce i voma, calma i victima !i transporta i-o imediat la spital sau la medic. Ar"ta i ambalajul sau eticheta. 

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate 

A se vedea sec iunea 11 

4.3. Indicatii privind orice fel de asistent  medical  imediat si tratamentele speciale necesare 

A se  ine cont de indica iile medicului 

 
 

 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere adecvate 

To i agen ii de stingere sunt autoriza i: spum", nisip, dioxid de carbon, ap", pudr". 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul în cauz  

Un incendiu va produce adesea un fum gros negru. Expunerea la produsele de descompunere poate comporta riscuri pentru sanatate. 

Nu respirati fumurile. 

5.3. Recomand ri destinate pompierilor 

Utiliza i un aparat respirator autonom !i o salopet" complet" de protec ie. 

 
 

 
SECTIUNEA 6 : M!SURI"DE"LUAT ÎN"CAZ"DE DISPERSIE"ACCIDENTAL! 

SECTIUNEA 5 : M!SURI"DE"COMBATERE A INCENDIILOR 

SECTIUNEA 4 : M!SURI"DE"PRIM AJUTOR 

SECTIUNEA 3 : COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII 

identificare (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota % 
CAS: 18472-51-0 GHS05, GHS09 Xi,N  0 <= x % < 2.5 
EC: 242-354-0 Dgr Xi;R41 

 Eye Dam. 1, H318 N;R50/53 
D-GLUCONIC ACID, Aquatic Acute 1, H400 
COMPOUND WITH M Acute = 10 
N,N''-BIS(4-CHLOROPH Aquatic Chronic 1, 
ENYL)-3,12-DIIMINO-2 H410 
,4,11,13-TETRAAZATET M Chronic = 1 
RADECANEDIAMIDINE 
(2:1) 
CAS: 361459-38-3 

 
ESTERIFIED 

POLYETHOXYETHER. 

GHS05 

Dgr 

Eye Dam. 1, H318 

Xi 

Xi;R41 
 0 <= x % < 2.5 
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Stare Fizica : Lichid Vâscos. 

 

6.1. Precautii personale, echipament de protectiesi proceduri de urgent� 

A se referi la masurile de protectie enumerate in rubricile 7 si 8. 

Aten ie la riscul de derapare. 

6.2. Precautii pentru mediul înconjur�tor 

Inconjurati si adunati scurgerile cu materiale absorbante necombustibile, de exemplu: nisip, pamânt, sticla pisata în butoaie în vederea eliminarii 

deseurilor. 

Nu arunca i în mediile naturale (cursuri de ap!, soluri, vegeta ie, etc.) 

6.3. Metodesi material pentru izolarea incendiilorsi pentru cur�tenie 

Absorbi i produsul r!spândit cu materiale absorbante "i m!tura i sau scoate i cu f!ra"ul. Sp!la i cu ap! din abunden ! suprafa a contaminat!. 

Pentru cantit! ile mici, dilua i produsul cu mult! ap! "i cl!ti i. 

Nu recupera i produsul pentru a-l reutiliza. 

A nu se arunca în mediul natural. 

6.4. Trimiteri c�tre alte sectiuni 

Observa ii privind eliminarea: a se vedea sec iunea 13. 

 
 

 
7.1. Precautii pentru manipularea în conditii de securitate 

Produs pentru uz extern - A nu se înghi i. 

Manipula i, respectând instruc iunile de folosire de pe etichet!. 

Echipamente si proceduri recomandate : 

Observati precautiile indicate pe eticheta deasemeni reglementarile în privinta protectiei muncii. 

Evita i contactul amestecului cu ochii. 

7.2. Conditii de depozitare în conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit�ti 

A se p!stra la loc ferit de lumin!. 

A se p!stra NUMAI în recipientul original. 

P!stra i recipientul bine închis. 

Temperatur! de depozitare recomandat!: de la +5°C la +30°C. 

A nu se l!sa la îndemâna copiilor. 

A nu se dep!"i termenul de valabilitate indicat pe ambalaj. 

7.3. Utilizare final� specific� (utiliz�ri finale specifice) 

Uz exclusiv profesional 

Consulta i paragraful 1 pentru indica ia produsului 

 
 

 
8.1. Parametri de control 

Nu se aplic! 

8.2. Controale ale expunerii 

- Protec ia ochilor/fe ei 

Evitati contactul cu ochii. 

Surs! de ap! în apropiere. 

- Protec ia mâinilor 

Nu se aplic!. 

- Protec ia corpului 

Nu se aplic!. 

- Protec ia respiratorie 

Nu se aplic! în condi iile normale de folosire. 

 
 

 
9.1. Informatii privind propriet�tile fizice si chimice de baz� 

Informa ii generale: 

 

Informa ii importante legate de s�n�tate, siguran � !i mediu : 
 

pH : 5.00   . 

 Neutru. 
Punct/interval de fierbere : neprecizat. 
Interval de Temperatura de Combustie : neimplicat. 

SECTIUNEA 9 : PROPRIET"TILE#FIZICE#SI CHIMICE 

SECTIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONAL" 

SECTIUNEA 7 : MANIPULAREASI DEPOZITAREA 
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Presiune de vapori (50°C) : neimplicata. 
Densitate : +/- 1.01 
Hidrosolubilitate : Solubil. 
Punct/interval de topire : neprecizat. 
Temperatura de autoinflamare : neprecizata. 
Punct/interval de descompunere : neprecizat. 

9.2. Alte informatii 
 

 

 

 
10.1. Reactivitate 

Nu exist  reac!ii periculoase dac  prescrip!iile/indica!iile privind depozitarea "i manipularea sunt respectate. 

10.2. Stabilitate chimic� 

Acest amestec este stabil în condi!iile de manipulare "i depozitare recomandate în sec!iunea 7. 

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase 

Cf. sec!iunile 10.1 & 10.2 

10.4. Conditii de evitat 

Evita!i : 

- înghe!ul 

10.5. Materiale incompatibile 

A nu se amesteca cu alte produse. 

10.6. Produsi de descompunere periculosi 

La temperaturi mari, produse periculoase de descompunere se pot produce, sub form  de fum, din monoxizi "i dioxizi de carbon, oxizi de azot. 

 
 

 
11.1. Informatii privind efectele toxicologice 

11.1.1. Substan e 

Necunoscut 

11.1.2. Amestec 

Toxicitate acut� : 

Înghi!irea poate genera o iritare a cavit !ii bucale. 

Dureri în gât, dureri abdominale, grea! . 

Estimarea toxicit !ii acute (ETA)*: 

ETA oral : > 2000  mg/kg 

* conform metodei de calcul prezentat  în regulamentul CLP (Clasificare, Etichetare, Ambalare) Partea a 3-a Capitolul 3.1, din datele diferitelor 

componente prezente în produs 

Leziuni oculare grave/irita ie ocular� : 

Poate cauza o u"oar  iritare ocular : simptomele conjunctivitei: ro"ea!  "i l crimare. 

 
 

 
Informa!iile urm toare sunt bazate pe datele relative la componente. 

A se evita scurgerea produsului în cursurile de ap . 

12.1. Toxicitate 

12.1.1. Substan e 

Necunoscut 

12.1.2. Amestecuri 

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

12.2. Persistent�si degradabilitate 

Nu este disponibil  nicio dat . 

12.3. Potential de bioacumulare 

Nu este disponibil  nicio dat . 

12.4. Mobilitate în sol 

Nu este disponibil  nicio dat . 

12.5. Rezultatele evalu�rii PBT si vPvB 

Nu este disponibil  nicio dat . 

SECTIUNEA 12 : INFORMATII ECOLOGICE 

SECTIUNEA 11 : INFORMATII TOXICOLOGICE 

SECTIUNEA 10 : STABILITATESI REACTIVITATE 

Miros : slab 
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12.6. Alte efecte adverse 

Nu este disponibil  nicio dat . 

 
 

 
Trebuie stabilit  o gestionare corespunz toare a de!eurilor reprezentate de amestec !i/sau de recipientul acestuia, conform dispozi"iilor directivei 

2008/98/CE. 

Ambalajele nu trebuie refolosite. 

Nu arunca"i produsul în cursurile de ap . 

13.1. Metode de tratare a deseurilor 

Deseuri : 

Gestionarea de!eurilor se face f r  a pune în pericol s n tatea uman  !i f r  a d una mediului !i, în special, f r  a crea risc pentru ap , aer, sol, 

faun  sau flor . 

Reciclati sau eliminati conform legislatiei in vigoare, de preferinta printr-o unitate de reciclare sau o firma autorizata. 

Ambalaje murdare : 

Goliti complet recipientul.Pastrati eticheta/etichetele pe recipient. 

A se duce la o unitate de reciclare. 

Codurile deseurilor (Directiva 2001/573/EC, 2006/12/EEC, Directiva 94/31/EEC relative la deseurile periculoase) : 

20 01 29 * detergenti continând substante periculoase 

18 01 06 * produse chimice pe baz  de sau continând substante periculoase 

Pentru informa"ii: 

Codul de!eului este indicat cu titlu informativ. 

Codul de!eurilor trebuie stabilit de c tre utilizator, în conformitate cu aplicarea produsului. 

18 = De!euri provenind de la îngrijirea medical  sau veterinar  !i/sau de la cercetarea asociat  (excep"ie f când de!eurile de buc t rie !i de 

restaurant neprovenind direct din îngrijirea medical ) 

20 = De!euri municipale (de!euri menajere !i de!euri asimilate provenind din comer", industrie !i institu"ii) incluzând frac"iunile colectate separat 

 
 

 
Scutit de clasarea si de etichetarea Transport. 

 
 

 
15.1. Regulamente/legislatie în domeniul securit tii, s n t tii si al mediului specifice (specific ) pentru substanta sau amestecul în cauz  

- Informa!ii referitoare la clasificare "i etichetare, care figureaz  în sec!iunea 2: 

Urm toarele reglement ri au fost luate în considerare: 

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 modificat prin regulamentul (CE) nr. 286/2011 

15.2. Evaluarea securit tii chimice 

Nu este disponibil  nicio dat . 

 
 

 
Conditiile de lucru ale utilizatorului nefiindu-ne cunoscute, informatiile date în prezenta fisa de securitate sunt bazate pe cunostintele noastre si pe 

reglementarile atât nationale cât si comunitare. 

Intotdeauna este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru a raspunde exigentelor legale si reglementarilor locale. 

Informa"iile din prezenta fi!  tehnic  de securitate trebuie considerate ca o descriere a cerin"elor de securitate referitoare la acest amestec !i nu 

ca o garan"ie a propriet "ilor acestuia. 

Este recomandat  transmiterea informa"iilor acestei fi!e de date de securitate utilizatorilor, eventual într-o form  adecvat . 

Aceast  informa"ie se refer  la produsul descris specific !i nu poate fi valabil  în combina"ie cu alt(e) produs(e). Produsul nu trebuie întrebuin"at 

în alte scopuri decât cele specificate în rubrica 1, f r  a fi ob"inut în preleabil instruc"iuni scrise de manipulare. 

MODIFIC#RI F#CUTE FA?# DE VERSIUNEA PRECEDENT# 

-  §$2 

-  §$3 

-  § 11 

-  § 12 

Etichetarea cu frazele H, EUH "i frazele R men!ionate în sec!iunea a 3-a : 
 

H318 Provoac  leziuni oculare grave. 
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
R 41 Risc de leziuni oculare grave. 
R 50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 

SECTIUNEA 16 : ALTE INFORMATII 

SECTIUNEA 15 : INFORMATII DE REGLEMENTARE 

SECTIUNEA 14 : INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT 

SECTIUNEA 13 : CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA 
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Abrevieri : 

ADR : Acordul european referitor la transportul rutier interna ional al m!rfurilor periculoase. 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. 

IATA : International Air Transport Association. 

OACI : Organiza ia Avia iei Civile Interna ionale. 

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. 

GHS07 : semnul exclam!rii 

mediului acvatic. 
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