
NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Jaké složení má dezinfekce COVIDOR? 
Složení přípravku na základě doporučené receptury WHO
Ethanol (denaturovaný)  79,6 %
Peroxid vodíku (3 %)    5,0 %
Glycerol (98 %)    2,2 %
voda    13,2 %

Jak to, že je složení totožné s přípravkem Anti-COVID? 
Dezinfekce je vyrobená na základě stejného povolení Ministerstva zdravotnictví ČR jako přípravek Anti-COVID.

Máte certifi kaci? Kde ji najdu? 
Produkt je zapsán v registru Chemických látek a přípravků pod číslem povolení CZ-2020-55-04 
Výrobek je vyvinut dle receptury vydané Světovou zdravotnickou organizací. 

Máte k dezinfekci bezpečnostní list? Mohu do něj nahlédnout? 
Ano, k přípravku máme bezpečnostní list a v případě zájmu na základě předložení Vašeho záměru k použití Vám
jej můžeme zaslat k nahlédnutí (pouze pro použití v institucích jako jsou školy, zdravotnická zařízení apod.). 

Kolik procent alkoholu má Váš přípravek? 
Přípravek tedy obsahuje 79,6 % alkoholu (ethanol denaturovaný). Je charakteristický svou alkoholovou vůní.

Co znamená „denaturovaný alkohol“? 
Denaturovaný ethanol (též denaturovaný líh) je ethanol, ke kterému byla přidána aditiva, aby se zabránilo jeho pití.

Co znamená „biocidní“?
Biocid je látka používaná k hubení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů ve všech oblastech 
lidské činnosti.

K čemu přesně je dezinfekce určena? 
Roztok se používá na dezinfekci rukou a omyvatelných povrchů v domácnosti, autě či na veřejných místech. 

Jak se používá? 
Používá se neředěný: -  na ošetření pokožky rukou použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. 

Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte 
kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup 
by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10x denně.

                  -  na ošetření povrchů stačí aplikovat malé množství na hadřík/mop a rozetřít systematicky 
od okrajů ke středu.

Nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

Při dodržení doporučené aplikační dávky a jejich četnosti není použití dezinfekce rizikové pro těhotné.

Více informací naleznete v našem letáku COVIDOR - Rady, tipy a triky pro použití dezinfekce.
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Na co ji nedoporučujete používat? Na jaké povrchy? 
Nedoporučujeme používat na: 

 

Přípravek není určen k vnitřnímu užití, ani k dezinfekci ran. 

Je dezinfekce bezpečná pro děti?
V případě dezinfekce dětských rukou doporučujeme použití až od 3 let věku. 
V případě použití dezinfekce v místech, kde jsou děti, nezapomeňte prostory důkladně vyvětrat, případně povrchy
po zaschnutí opláchnout čistou vodou. Na dětské povrchy doporučujeme naše speciální přípravky z řady EcoMimi
- Šetrný gel na mytí dětského nádobí (nr. 6331) a Šetrný čisticí prostředek na hračky a dětské povrchy (nr. 6330). 

Co dělat po zasažení očí či nechtěném požití dezinfekce? 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PO POŽITÍ DEZINFEKCE:
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vypláchněte ústní dutinu a vypijte 2-5 dl vody a zajistěte lékařské ošetření. 

Kolik jich máte skladem? 
V tuto chvíli není možné sdělit přesný počet, který se každou chvíli mění vzhledem k obrovskému množství přijatých 
objednávek. 

Je možné expedici dezinfekce urychlit? 
Doporučujeme Vám objednávku dezinfekce zadat speciálně jen pro přípravek COVIDOR. Objednávky obsahující 
pouze dezinfekci budou expedovány přednostně.

Dezinfekce je vyprodána, kdy zase bude? 
Děláme maximum pro opětovné spuštění prodeje dezinfekce. V tuto chvíli není možné sdělit přesný termín,
včas Vás budeme informovat. 

Kolik stojí Vaše dezinfekce? 
Katalogová cena 1l našeho roztoku je 299kč.

Proč je omezené množství na objednávku?
Množství na objednávku je omezeno z toho důvodu, aby si dezinfekci mohlo koupit co největší množství zákazníků.

Opatření, které vycházejí přímo z pokynů
Ministerstva zdravotnictví ČR a WHO k tomuto výrobku. 

• Nevhodné pro děti do 3 let věku. 
• Při použití na dětské hračky po použití dezinfekce důkladně opláchněte čistou vodou. 
•  Při použití na jakékoliv povrchy, které mohou přijít do kontaktu s dutinou ústní a potravinami

po použití dezinfekce důkladně opláchněte čistou vodou.
• Při použití na ostatní doporučené povrchy není nutné oplachovat.
• Používá se neředěné. Pokud se naředí, snižuje se účinnost produktu.
•  Nepoužívat na ovoce, zeleninu či jakékoliv jiné potraviny. Ovoce a zeleninu doporučujeme

ošetřit horkou vodou, případně naším Speciálním mýdlem na ovoce a zeleninu, 500 ml (nr. 3187).
•  Není vhodné pro použití na oděvy a roušky. Roušky doporučujeme ošetřit standartním způsobem,

tedy vyvařit ve vodě a následně přežehlit. 
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plexisklo
viskózové plastové povrchy
polykarbonátové povrchy
lakované povrchy

kožené povrchy
dřevo a leštěné dřevo
potraviny


