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Cea mai bună soluţie igienică se află în mâinile dumneavoastră!
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Soluţii eficace pentru piele şi mâini.

Nici un alt instrument din practica dumneavoastră curentă nu este atât de pregnant în 
atenţia dumneavoastră din punctul de vedere al igienei, cum vă sunt mâinile. Deoarece 
intraţi permanent în contact cu pacienţi şi cu instrumentarul, aveţi nevoie de protecţia 
optimă pentru mâini, oferită de dezinfectanţi, precum şi de o îngrijire completă a pielii.

Protecţia adecvată pentru uneltele dumneavoastră cele mai importante.

Cea mai bună soluţie igienică se află în 
mâinile dumneavoastră.

O mare parte a infecţiilor se transmit prin inter-
mediul mâinilor. Astfel dezinfecţia mâinilor este 
cea mai importantă măsură profilactică. 

Spectrul de acţiune al produselor noastre pen-
tru igiena mâinilor este special ajustat pentru a
face faţă provocărilor din practica de zi cu zi.

Formulele noastre au fost create pentru a 
satisface cerinţele diferitelor tipuri de piele, să 
protejeze pielea solicitată şi astfel, să menţină 
resursele naturale de umiditate ale pielii.
 

Dezinfecţia mâinilor pas cu pas

Pentru dezinfecţia mâinilor, cantitatea recomandată de 
dezinfectant se aplică pe mâinile uscate, şi se masează

până la încheietura mâinii pentru minim 30 secunde,
urmând aceşti paşi:

1. palmă pe palmă.

2. palma dreaptă pe dosul mâinii stângi, 
palma stângă pe dosul mâinii drepte.

3. palmă pe palmă, degetele îndoite.

4. dosul degetelor în palma celeilalte mâini, degetele
îndoite; atenţie deosebită la vârful degetelor.

5. plasaţi degetul mare de la mâna dreaptă în palma mâinii stângi, 
îndoiţi degetele în jurul acestuia, şi frecaţi-l prin mişcări circulare, şi invers.

6. frecaţi circular vârful degetelor îndoite ale mâinii
drepte în palma mâinii stângi, şi invers.
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