
IZA EFFECT/ ИЗА ЕФЕКТ спрей, 100 мл 

Разрешение за ползване от МЗ 3142-1/14.05.2021 

 

Течен дезинфектант под формата на спрей (PT1и PT2). Изделието е произведено с цел да 
дезинфекцира кожата и на малки по площ повърхности и предмети. Ефективно дезинфекцира 
и успешно ликвидира вируси, бактерии, плесени, дрожди и фунги. Категория на потребителите: 
масова. 
Начин на употреба 

Биоцидът е готов за употреба и се използва неразреден между измиванията на ръцете и 
ноктите  както и дезинфекция на малки по площ повърхности и предмети, устойчиви на 
водороден пероксид. 

Напръскайте с течния дезинфектант (1 мл/100 см2) добре върху кожата и повърхността. 
Оставете го да изсъхне (поне 15 минути). Няма нужда да се изплаква.  Прочетете внимателно 
приложените инструкции преди употреба.  
Внимание: По време на употреба може да почувствате леко изтръпване на кожата. Лекото 
обезводняване на кожата също е често срещано явление. Тези симптоми трябва да изчезнат в 
рамките на 15 минути. Ако се появят по-тежки симптоми, незабавно спрете употребата на 
продукта. В случай на злополука или при неразположение потърсете медицински 
съвет/помощ.( носете опаковката или етикета на продукта). Да се избягва контакт с очите. Да се 
съхранява извън обсега на деца. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 
Съхранявайте в плътно затворени съдове на сухо, хладно и добре проветриво място. 
Предпазвайте от открит огън, топлина и пряка слънчева светлина. Празната опаковка или 
неизползваният продукт трябва да бъдат предадени на съответния пункт за събиране. 
Поради съдържанието на водороден прекис е възможно пластмасовата бутилка да е под 
налягане. В такъв случай я отворете, освободете въздуха и после изравнете дъното й.  
Съдържа: активни вещества - водороден прекис 30 g/kg, PAP 0,3 g/kg 

 

Cъдържание на опаковката: 100 мл 

 

Дистрибутор: Studio Moderna Bulgaria EOOD  
Bulgaria blvd 81B   

1440, Sofia, Bulgaria 

Тел.: +359 (0) 2 80 842 18 

www.studio-moderna.com 

Произведен от: Iza d.o.o., Podgorje 27a, 1241 Kamnik, Slovenia; info@iza.si  
 

 

Начин на действие, включително време на въздействие. 
НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Описание на продукта: 
WELLNEO IZA EFFECT  е течен дезинфектант под формата на спрей. Изделието е произведено с 
цел да дезинфекцира кожата, ноктите и малки по площ повърхности и предмети. Представлява 
висококачествен продукт, който съдържа стабилизиран водороден прекис, който след 
прилагане се разпада на кислород и вода. Прозрачен е, не съдържа хлор и хлорни избелващи 
продукти, алкохол, формалдехид, феноли, нито амониеви съединения. След приложение 
WELLNEO IZA EFFECT  не се измива. Той успешно ликвидира вируси, гъбички, бактерии, плесени 
и дрожди.  
Макар продуктът да е свободно достъпен, редно е да се използва внимателно. Необходимо е 
преди ползването му да прочетете внимателно упътването.  
 

Време на въздействие: 



Напръскайте с течния дезинфектант (1 ml /100 cm2) добре върху кожата и повърхността. 
Оставете го да изсъхне (поне 15 минути). Няма нужда да се изплаква.   
Не изтривайте течността впръскана в повече. Оставете пяната да се стече и сама да изсъхне. 
Местата, върху които спреят образува по-голяма пяна, е необходимо да напръскате повторно 
няколко пъти. 
 

Упътване за ползване на продукта: 
Преди прилагането на продукта старателно подсушете участъка.  
 

CЪХРАНЕНИЕ: 
Да се съхранява извън обсега на деца. Съхранявайте в плътно затворени съдове на сухо, хладно 
и добре проветриво място. Предпазвайте от открит огън, топлина и пряка слънчева светлина. 
Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.  

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: 
Ако се появят по-тежки симптоми, незабавно спрете употребата на продукта. В случай на 
злополука или при неразположение потърсете медицински съвет/помощ.( носете опаковката 
или етикета на продукта). Да се избягва контакт с очите.  

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: 
Празната опаковка или неизползваният продукт трябва да бъдат предадени на съответния 
пункт за събиране. Да не се допуска изпускане в околната среда вижте специалните 
инструкции/информационния лист за безопасност. 
ВНИМАНИЕ:  
Поради съдържанието на водороден прекис е възможно пластмасовата бутилка да е под 
налягане. В такъв случай я отворете, освободете въздуха и после изравнете дъното й.  
 

Мерки за оказване на първа помощ, включително антидоти, когато такива са известни, 
при възникване на дразнене и непоносимост. 
Общи бележки: При всички случаи на съмнение, или при наличие на симптоми да се потърси 
медицинска помощ. 
След вдишване: Осигури чист въздух. При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с 
лекар. 
След контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. Ако проблемите продължават, 
потърсете медицинска помощ. 
След контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако 
проблемите продължават, потърсете медицинска помощ. 
След поглъщане: Изплакнете устата с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). НЕ 
предизвиквайте повръщане.  
 


