
Dezinfectant pe bază de alcool pentru dezinfecția 
igienică și chirurgicală a mâinilor, gata de utilizare, cu 
ingrediente pentru îngrijire dexpantenol și vitamina E.

Avantajele noastre
un spectru larg de eficacitate (inclusiv împotriva 
virusurilor) 
eficacitate împotriva norovirusului în 15 secunde
deosebită protecție și îngrijire a pielii datorită formulării 
inovatoare (complex de pantenol + vitamina E), 
protejând mâinile la fiecare dezinfectare
incolor și neparfumat (prietenos cu pielea, hipoalergenic)

aprobat dermatologic

•	 Dezinfectarea	 igienică	 a	 mâinilor	 (EN1500):	 frecați	 3	 ml	
de	 desderman®	 care	 timp	 de	 cel	 puțin	 30	 de	 secunde	 pe	
mâinile uscate.

•	 Dezinfectarea	chirurgicală	a	mâinilor	(EN	12791):	frecați	2x5	
ml	de	desderman®	care	timp	de	cel	puțin	90	de	secunde	pe	
mâinile uscate și pe antebrațe.

Domenii de utilizare

Desderman® care se va utiliza nediluat. Pentru dezinfectarea 
igienică și chirurgicală a mâinilor, desderman® care trebuie 
aplicat porționat, astfel încât mâinile să rămână bine umezite 
în tot timpul de aplicare.

Instrucţiuni de utilizare

Eficacitate microbiologică

desderman® care

NOU!

Eficacitate Concentrație Timp de contact

bactericidă
EN13727

gata de utilizare 15 sec.

tuberculocidă
EN14348

gata de utilizare 15 sec.

micobactericidă
EN14348

gata de utilizare 15 sec.

Candida albicans
EN13624

gata de utilizare 15 sec.

Eficacitate Concentrație Timp de contact

virusul Vaccinia Ankara, 
modificat 
EN14476

gata de utilizare 15 sec.

activitate virucidă cu spectru 
limitat
EN14476

gata de utilizare 15 sec.

Norovirus
EN14476

gata de utilizare 15 sec.

virucidă
EN14476

gata de utilizare 30	sec.

Poliovirus
EN14476

gata de utilizare 30	sec.

Rotavirus
EN14476

gata de utilizare 15 sec.

Adenovirus (tip 5)
EN14476

gata de utilizare 15 sec.

•	Certificare	ÖGHMP
•	Listat	de	OMS
•	Certificare	VAH

Certificări

Zona de aplicare Concentrație Timp de contact

dezinfectarea igienică a 
mâinilor
EN1500

gata de utilizare 30	sec.

dezinfectarea chirurgicală a 
mâinilor
EN12791

gata de utilizare 90	sec.



Schülke	&	Mayr	GmbH	deține	o	autorizare	a	producătorului,	 conform	secţ.	13	
alin	1	din	Legea	germană	pentru	medicamente	și	certificate	GMP	(bune	practici	
ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.
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Articol Ambalaj Cod articol

desderman	care	DE	FR	100	ml	FL 30/cutie la cerere

desderman	care	DE	FR	EN	AE	500	ml	FL 20/cutie la cerere

desderman	care	click	DE	FR	NL	500	ml	FL 20/cutie la cerere

desderman	care	DE	FR	EN	AE	1	l	FL 10/cutie la cerere

desderman	care	DE	FR	PL	EN	1	l	EF 10/cutie la cerere

desderman	care	cl.	DE	FR	NL	CN	1	l	FL 10/cutie la cerere

desderman	care	DE	FR	EN	NL	5	l	KA 1/canistră la cerere

               

O	companie	a
Grupului	Air	Liquide

ISO 9001:2008

                                                     
     

    
   

   
   

   
   

   
   

  Q
uality

 Manangemet    

ISO 13485

                                                      
     

    
   

   
   

   
   

   
   

 Q
uality

 Manangement    

100	g	de	soluție	conține:	89,1	g	etanol	96	%	(v/v)

Date despre produs

Utilizați dezinfectantele în condiții de siguranță. Citiți 
întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte 
de utilizare. Destinat pentru uz extern. Evitați contactul cu foc 
deschis sau cu sursele de căldură electrice pornite.

Recomandări specifice

Informații pentru comandă

Aceste	produse	nu	sunt	disponibile	în	toate	țările.	Pentru	mai	multe	informații,	vă	rugăm	să	
contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

•	balsam	piele	uscată	sensiva®
•	cremă	protectoare	sensiva®
•	cremă	regeneratoare	sensiva®
•	loțiune	pentru	spălat	sensiva®

Produse asemănătoare

Schülke	fabrică	produse	economice	și	cu	procese	de	producție	
avansate,	 sigure	 și	 cu	 consideraţie	 pentru	 mediu,	 în	 același	
timp menținând standarde înalte de calitate.

Informații legate de mediu

Vă	 rugăm	 să	 vizitați	 pagina	 noastră	 de	 Internet	 pentru	 o	
trecere	 în	 revistă	 a	 întregii	 literaturi/rapoartelor	 disponibile	
pentru	produs:	www.schuelke.com.
Pentru	întrebări	individuale:
Serviciul	de	vânzare	către	clienți
Telefon:	+49	40	52100-666
E-mail:	info@schuelke.com

Expertiză și informații

Distribuitor autorizat:
S.C.	INTERCOOP	S.R.L.
547215	Ernei	Nr.	376
Jud.	Mureş,	România
Tel/Fax:	0265-267.708
E-mail:	office@intercoop.ro
www.intercoop.ro

Producător:
Schülke	&	Mayr	GmbH
Str.	Robert-Koch	2
22851	Norderstedt,	Germania
Telefon	+49	(0)	40	-	52100	-	0
Fax	+49	(0)	40	-	52100	-	318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

desderman® care

Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct de aprindere
Formă
pH

incolor
aprox.	0,83	g/cm3	/	20	°C
17	°C	/	Metodă:	DIN	EN	ISO	13736
lichidă
Nu	este	aplicabil

Accesorii pentru utilizare Cod articol

Desfăcător	bidon	pentru	5	+	10	l 135810

Dozator	KHK	1000	(aprox.	0,75-1,5	ml	per	doză) 669700

Dozator	KHK	500	(aprox.	0,75-1,5	ml	per	doză) 669600

pompă	de	dozare	pentru	500	ml/1	l 180803

dozator	hyclick	1000	ml 60000036

dozator	hyclick	Vario 60000045

Braț	lung	pentru	dozator	produs	1000	ml 669710

Braț	lung	pentru	dozator	produs	500	ml 669610

Dozator	schülke	5	l	/	10	l	(20	ml/doză) 117101

Robinet	schülke	pentru	bidoanele	de	5	l/10	l 135501

sm	2	500	(aprox.	1,0-3,0	ml	per	doză) 668600

sm	2	Universal	(aprox.	1,0-3,0	ml	per	doză) 668500

Accesorii pentru utilizare


